odbor všeobecné správy
oddělení státního občanství a matrik

Příloha č. 2. b.

PŘÍJMENÍ
Oznamovací povinnost matričních úřadů

září 2018

Kdo oznamuje
Nelze-li při zápisu narození
dosáhnout dohody rodičů
o příjmení dítěte

MÚ, který vede knihu
narození

Komu je oznamováno
a v jaké lhůtě
Soudu
Bez zbytečného odkladu

§ 19 odst. 6 ZOM

Žádost státního občana ČR
o užívání příjmení v jazyce
národnostní menšiny
§ 26 odst. 3 ZOM

Jakým způsobem je
oznamováno
Písemné oznámení o tom, že
nelze dosáhnout dohody
rodičů o příjmení dítěte
(prostřednictvím DS)

Právní předpis/metodický
pokyn
§ 19 odst. 6 ZOM
§ 9 a § 85 zák. č. 99/1963 Sb.
(příslušnost soudu)
§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.

MÚ, který vede knihu
narození
•

svobodný žadatel

MÚ, který vede knihu
manželství
•

žadatel žijící
v platném
manželství, nejedná
se o jeho rodné
příjmení

•

žadatel rozvedený,
nejedná se o jeho
rodné příjmení

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.

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 dětí žadatele

Písemným oznámením
§ 83 ZOM
vč. kopie nového oddacího
listu

1

(pouze vztahuje-li se též na
dítě)

•
•

MÚ, který vede knihu
manželství
•

žadatel žijící
v platném
manželství, jedná se
o jeho rodné
příjmení

•

rozvedený žadatel,
jedná se o jeho
rodné příjmení

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“

MÚ, který vede knihu
narození žadatele

Písemným oznámením
§ 83 ZOM
vč. kopie nového oddacího
listu
•
•

MÚ, který vede knihu
narození dětí žadatele
(pouze vztahuje-li se též na
dítě)

AISEO
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3
2

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

prostřednictvím DS,
nebo
fyzicky

Písemným oznámením
§ 83 ZOM
vč. kopie nového oddacího
listu
•
•

MÚ, který vede knihu
partnerství

prostřednictvím DS,
nebo
fyzicky

prostřednictvím DS,
nebo
fyzicky

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

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

•

žadatel žijící
v partnerství

•

žadatel, jehož
partnerství bylo
zrušeno

pracovních dnů ode dne,
AISEO“
kdy se o vzniku nebo změně
skutečnosti související se
zapsaným údajem dozví
(tj. do 3 prac. dnů
od provedení zápisu do MK)
MÚ, který vede knihu
narození žadatele

Písemným oznámením
§ 83 ZOM
vč. kopie nového oddacího
listu
•
•

MÚ, který vede knihu úmrtí
manžela/partnera žadatele
•

žadatel je
vdovec/pozůstalý
partner, nejedná se
o rodné příjmení

MÚ, který vede knihu úmrtí
manžela/partnera žadatele
•

žadatel je
vdovec/pozůstalý
partner, jedná se
o rodné příjmení

prostřednictvím DS,
nebo
fyzicky

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.

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

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

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

3

od provedení zápisu do MK)
MÚ, který vede knihu
narození žadatele

Písemným oznámením
§ 83 ZOM
vč. kopie nového oddacího
listu
•
•

Prohlášení o užívání
příjmení v nesprávné
podobě dle ustanovení § 58
odst. 5 ZOM

prostřednictvím DS,
nebo
fyzicky

MÚ, který vede knihu
narození nezletilého dítěte
žadatele a obdržel oznámení
od příslušného matričního
úřadu – viz výše

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 přijal prohlášení

MÚ, který vede příslušnou
matriční knihu1)
Bez zbytečného odkladu

Postoupení prohlášení
(fyzicky)

§ 58 odst. 5 ZOM

MÚ, který vede příslušnou
matriční knihu a
a) prohlášení bylo před
ním učiněno, nebo
b) obdržel prohlášení
od jiného MÚ

AISEO2)
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.

4

Kopie matričního dokladu3)
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.

AISEO2)
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.

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu

Kopie matričního dokladu3)
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.

Postoupení žádosti spolu
s přísl. doklady
(fyzicky)

§ 69a odst. 3 ZOM

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu
(týká-li se prohlášení
příjmení cizince)

MÚ, který vede knihu
narození dítěte

(týká-li se prohlášení
příjmení cizince)

Žádost o užívání příjmení
ženy/dítěte ženského
pohlaví v mužském tvaru
§ 69a odst. 1 a 2 ZOM

MÚ, u kterého byla žádost
podána (§ 69a odst. 3)

MÚ, který vede příslušnou
matriční knihu (narození,
manželství)
Bez zbytečného odkladu
5

§ 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

§ 33 a 34 vyhlášky
č. 207/2001 Sb.

MÚ, který vede příslušnou
matriční knihu
(narození/manželství)

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.

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu

Kopie matričního dokladu3)
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.

(týká-li se žádost příjmení
cizince)

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

Žádost o užívání příjmení
ženy/dítěte ženského
pohlaví v souladu s pravidly
české mluvnice

MÚ, u kterého byla žádost
podána (§ 69b)

MÚ, který vede příslušnou
matriční knihu (narození,
manželství)
Bez zbytečného odkladu

Postoupení žádosti
(fyzicky)

§ 69b ZOM

§ 69b ZOM

MÚ, který vede příslušnou
matriční knihu
(narození/manželství)

AISEO
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3
pracovních dnů ode dne,
kdy se o vzniku nebo změně
skutečnosti související se

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

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

6

zapsaným údajem dozví
(tj. do 3 prac. dnů
od provedení zápisu do MK)
Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu
(týká-li se žádost příjmení
cizince)

Prohlášení o užívání pouze
jednoho, popřípadě dvou
příjmení

Kopie matričního dokladu3)
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

MÚ, před kterým bylo
prohlášení učiněno

MÚ, který vede příslušnou
matriční knihu
prohlašovatele (narození,
manželství)
Bez zbytečného odkladu

Postoupení prohlášení
(fyzicky)

§ 70 odst. 2 ZOM

MÚ, který vede příslušnou
matriční knihu
prohlašovatele (narození,
manželství)

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.

§ 70 odst. 2 ZOM

7

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu
(týká-li se prohlášení
příjmení cizince)

Kopie matričního dokladu3)
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
§ 70 odst. 3 ZOM

Prohlášení o upuštění od
užívání příjmení za trvání
manželství

MÚ, před kterým bylo
prohlášení učiněno

MÚ, který vede knihu
manželství prohlašovatele
Bez zbytečného odkladu

Postoupení prohlášení
(fyzicky)

§ 70 odst. 3 ZOM

MÚ, který vede knihu
manželství prohlašovatele

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 nezletilého dítěte
Bez zbytečného odkladu

Písemné oznámení
o učiněném prohlášení
vč. kopie oddacího listu
• prostřednictvím DS,
nebo
• fyzicky

§ 70 odst. 3 ZOM

8

§ 83 ZOM

Kopie matričního dokladu3)
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.

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.

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu

Kopie matričního dokladu3)
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.

Postoupení prohlášení
(fyzicky)

§ 70 odst. 4 ZOM

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu
(týká-li se prohlášení
příjmení cizince)

MÚ, který vede knihu
narození nezletilého dítěte

(pouze je-li dítě cizinec)

Prohlášení o tom, že se
manželé dohodli na
společném příjmení
jednoho z nich

MÚ, před kterým bylo
prohlášení učiněno

MÚ, který vede knihu
manželství
Bez zbytečného odkladu

9

§ 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

§ 70 odst. 4 ZOM

MÚ, který vede knihu
manželství

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 nezletilého dítěte
Bez zbytečného odkladu

Písemné oznámení
o učiněném prohlášení
vč. kopie oddacího listu
• prostřednictvím DS,
nebo
• fyzicky

§ 70 odst. 4 ZOM

Kopie matričního dokladu3)
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.

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

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

(pouze pokud se prohlášení
na dítě vztahuje)
Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu
(týká-li se prohlášení
příjmení cizince)

MÚ, který vede knihu
narození nezletilého dítěte

AISEO
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3
pracovních dnů ode dne, kdy
se o vzniku nebo změně
skutečnosti související se
10

§ 83 ZOM

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

zapsaným údajem dozví
(tj. do 3 prac. dnů od
provedení zápisu do MK)
(pouze pokud se prohlášení
na dítě vztahuje)
Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu
(pouze je-li dítě cizinec
a toto prohlášení se na něj
vztahuje)
Prohlášení státního občana
ČR, který je současně
státním občanem jiného
členského státu EU o užívání
příjmení v podobě, kterou
mu umožňuje užívat právo
a tradice tohoto jiného
členského státu EU
§ 70a ZOM

MÚ, který vede knihu
narození
•

svobodný žadatel

MÚ, který vede knihu
manželství
•

žadatel žijící
v platném
manželství, nejedná
se o jeho rodné

Kopie matričního dokladu3)
se zasílá ve formátu PDF do
DS Ředitelství služby
cizinecké policie: ybndqw9
(výhradně)
- do rubriky „Věc“ se uvede
text „Matrika“

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“

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

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

11

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

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

příjmení

provedení zápisu do MK)

•

žadatel rozvedený,
nejedná se o jeho
rodné příjmení

MÚ, který vede knihu
narození dětí žadatele

•

vdovec, nejedná se
o jeho rodné
příjmení

MÚ, který vede knihu
manželství
•

žadatel žijící
v platném
manželství, jedná se
o jeho rodné
příjmení

•

rozvedený žadatel,
jedná se o jeho
rodné příjmení

•

vdovec, jedná se
o jeho rodné
příjmení

(pouze vztahuje-li se též na
dítě)

Písemným oznámením
§ 83 ZOM
vč. kopie nového oddacího
listu
•
•

prostřednictvím DS,
nebo
fyzicky

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“

MÚ, který vede knihu
narození žadatele

Písemným oznámením
§ 83 ZOM
vč. kopie nového oddacího
listu
•
•

MÚ, který vede knihu
narození dětí žadatele
(pouze vztahuje-li se též na
dítě)
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§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

prostřednictvím DS,
nebo
fyzicky

Písemným oznámením
§ 83 ZOM
vč. kopie nového oddacího
listu
•

prostřednictvím DS,

•

Oznámení o navrácení se
k dřívějšímu příjmení po
rozvodu manželství

nebo
fyzicky

MÚ, který vede knihu
narození nezletilého dítěte
žadatele a obdržel oznámení
od příslušného matričního
úřadu – viz výše

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 přijal oznámení

MÚ, který vede knihu
manželství oznamovatele
Bez zbytečného odkladu

Postoupení oznámení spolu
s přísl. doklady
(fyzicky)

§ 71 ZOM

§ 71 ZOM

§ 759 OZ
§ 31 a 32 vyhlášky
č. 207/2001 Sb.

MÚ, který vede knihu
manželství oznamovatele

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

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu
(je-li oznamovatel cizinec)

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

MÚ, který provedl zápis
o učiněném prohlášení do
příslušné matriční knihy

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu
(oznamuje se pouze, je-li
cizinec veden v AISC4))

Kopie matričního dokladu3)
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 dokladu3)
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)

Příslušnost matričního úřadu se odvíjí od osobního stavu žadatele (kniha narození x kniha manželství). Vztahuje-li se prohlášení podle § 58 odst. 5 ZOM i na
společné nezletilé děti manželů, je nezbytné, aby matriční úřad, který vede knihu manželství, splnil oznamovací povinnost též vůči matričnímu úřadu, který
vede knihu narození dítěte (zasláním oddacího listu s poznámkou o učiněném prohlášení). Tento úřad následně splní oznamovací povinnost do AISEO.

2)

Do AISEO se „změna“ příjmení zapíše pouze tehdy, je-li zde vedený údaj o příjmení chybný. Lze předpokládat, že v případě prohlášení ve smyslu § 58
odst. 5 ZOM se bude jednat o minimum případů (nesprávná podoba příjmení uvedená na matričním dokladu byla zavedena též do AISEO). Uvedenou
skutečnost je nicméně třeba po provedení zápisu do příslušné matriční knihy ověřit nahlédnutím do AISEO.
3)

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

4)

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

Poznámky
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•
•

Změna příjmení ve správním řízení → viz metodický materiál „Změna příjmení ve správním řízení – Oznamovací povinnost matričních úřadů“.
Příjmení v souvislosti s osvojením → viz metodický materiál „Osvojení nezletilého – Oznamovací povinnost matričních úřadů“ a metodická příručka
pro matriční úřady „Osvojení zletilého – zápis do matriční knihy, podoba matričního dokladu, oznamovací povinnost“

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 OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
o OVS – odbor všeobecné správy
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 vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, 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
o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
15

Metodika MV
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) – body 1 a 10
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