odbor všeobecné správy
oddělení státního občanství a matrik

Příloha č. 2. c.

ZMĚNA PŘÍJMENÍ
VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
Oznamovací povinnost matričních úřadů

září 2018

I.

Žadatel je státní občan České republiky
Kdo oznamuje

Změna příjmení
ve správním řízení
- svobodný/á, zletilý/á
- svobodný/á, nezletilý/á
§ 72 ZOM

Komu je oznamováno
a v jaké lhůtě
MÚ, který vydal rozhodnutí
MÚ, který vede knihu
o změně příjmení (§ 74 ZOM) narození
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů od
nabytí právní moci
rozhodnutí
MÚ, který vede knihu
narození

Změna příjmení
ve správním řízení
- rozvedený/á
- v reg. partnerství
§ 72 ZOM

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)

MÚ, který vydal rozhodnutí
MÚ, který vede knihu
o změně příjmení (§ 74 ZOM) manželství/partnerství
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů od
nabytí právní moci
rozhodnutí
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Jakým způsobem je
oznamováno
Oznámení o vydaném
rozhodnutí vč. kopie
rozhodnutí
• prostřednictvím DS,
nebo
• fyzicky

Právní předpis/metodický
pokyn
§ 83 ZOM

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

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

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

§ 83 ZOM

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)

§ 73a ZOM

MÚ, který vede knihu
manželství/partnerství

Změna příjmení ve správním
řízení

MÚ, který vydal rozhodnutí
MÚ, který vede knihu úmrtí
o změně příjmení (§ 74 ZOM) manžela/partnera
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů od
nabytí právní moci
rozhodnutí

- vdovec/vdova
- pozůstalý/á partner/ka
§ 72 ZOM
§ 73a ZOM

Změna společného příjmení
manželů ve správním řízení
§ 73 odst. 2 ZOM

MÚ, který vede knihu úmrtí
manžela/partnera

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)

MÚ, který vydal rozhodnutí
MÚ, který vede knihu
o změně příjmení (§ 74 ZOM) manželství
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů od
nabytí právní moci
rozhodnutí
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Prostřednictvím formuláře
CzechPOINT „Zápis změny
jména/jmen a příjmení do
AISEO“

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

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

§ 83 ZOM

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

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

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

§ 83 ZOM

•

fyzicky

MÚ, který vede knihu
narození nezletilého dítěte
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
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

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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Změna příjmení jednoho
z manželů za trvání
manželství
→ změna příjmení se
nevztahuje na společné
nezletilé dítě

Oznámení o vydaném
rozhodnutí vč. kopie
rozhodnutí
• prostřednictvím DS,
nebo
• fyzicky
Prostřednictvím formuláře
CzechPOINT „Zápis změny
jména/jmen a příjmení do
AISEO“

§ 83 ZOM

§ 73 odst. 3 ZOM

MÚ, který vydal rozhodnutí
MÚ, který vede knihu
o změně příjmení (§ 74 ZOM) manželství
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů od
nabytí právní moci
rozhodnutí
MÚ, který vede knihu
AISEO
manželství
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)

Změna příjmení jednoho
z manželů za trvání
manželství
→ změna příjmení se
vztahuje na společné
nezletilé dítě

MÚ, který vydal rozhodnutí
MÚ, který vede knihu
o změně příjmení (§ 74 ZOM) manželství
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

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

§ 83 ZOM

§ 73 odst. 3 ZOM

MÚ, který vede knihu
narození nezletilého dítěte
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů od
nabytí právní moci
rozhodnutí
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§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

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

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.

Žadatel je cizinec

Oznamovací povinnost matričního úřadu, který rozhodnutí o změně příjmení vydal, se v případě změny příjmení cizince odvíjí od jeho osobního stavu
a skutečnosti, zda jeho matriční události nastaly na území ČR či nikoliv. Pokud matriční událost cizince nastala na území ČR, plní matriční úřad, který
rozhodnutí o změně příjmení vydal, oznamovací povinnost vůči matričnímu úřadu, který vede příslušnou matriční knihu (narození, manželství,
partnerství, úmrtí manžela/partnera) shodně, jako je tomu u státních občanů ČR (viz bod I.).
Dále je též třeba uvážit, zda nemá být splněna oznamovací povinnost vůči orgánům cizího státu v rámci tzv. výměny matrik1).
Rovněž musí být v tomto případě splněna oznamovací povinnost vůči Ředitelství služby cizinecké policie, vyplývající z ustanovení § 158b zák. č. 326/1999
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Plnění oznamovací povinnosti vůči Ředitelství služby cizinecké policie

Změna příjmení
ve správním řízení
- cizinec, jehož matriční
událost je na území ČR
zapsána (vč. zápisu úmrtí
manžela/partnera cizince)

Kdo oznamuje

Komu je oznamováno a v jaké
lhůtě

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

MÚ, který vede knihu
Oznámení o vydaném
narození/manželství/partnerství rozhodnutí vč. kopie
či úmrtí manžela/partnera
rozhodnutí
Bez zbytečného odkladu,
• prostřednictvím DS,
nejpozději do 30 dnů od nabytí
nebo
právní moci rozhodnutí
• fyzicky
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Jakým způsobem je
oznamováno

Právní
předpis/metodický
pokyn
§ 83 ZOM

§ 72 odst. 6 ZOM

Změna příjmení
ve správním řízení
- cizinec bez matriční
události na území ČR

MÚ, který vede knihu
Ředitelství služby cizinecké
narození/manželství/partnerství policie
či úmrtí manžela/partnera
Bez zbytečného odkladu

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

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu

§ 72 odst. 6 ZOM

Kopie matričního dokladu2)
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 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.

§ 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)

Výjimky stanoví některé dvoustranné smlouvy týkající se výměny matrik. Má-li ČR s daným cizím státem uzavřenu dvoustrannou smlouvu v této věci, je
nezbytné posoudit, zda se výměna matrik vztahuje i na případy změny příjmení. V takovém případě je nezbytné, aby oznamovací povinnost byla splněna též
vůči příslušnému cizímu státu.

2)

Ze zaslaného matričního dokladu musí být zřejmé, že u daného cizince proběhla změna příjmení (ze strany cizinecké policie musí být tento cizinec
jednoznačně ztotožněn v AISC). Matriční doklad by proto měl obsahovat poznámku o povolené změně příjmení cizince (např. Zde zapsané/mu...byla
rozhodnutím...ze dne..., které nabylo právní moci dne..., povolena změna příjmení z „X“ na „Y“, apod.).
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Použité zkratky
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

AISC – agendový informační systém cizinců
AISEO – agendový informační systém evidence obyvatel
ČR – Česká republika
DS – datová schránka
IVS – Institut pro veřejnou správu
MK – matriční kniha
MV – Ministerstvo vnitra
MÚ – matriční úřad
OVS – odbor všeobecné správy
ZOM – zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 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
Metodika MV
o Informace OVS MV č. 12/2017, 13/2017, 16/2017 a 23/2017
o 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 7 a 36/3
o 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 23
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o

Zápis z pracovní porady krajských úřadů, magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně a Magistrátu hlavního města Prahy, konané ve dnech 28. – 30. 5.
2018 v IVS v Benešově (Zápis 2018) – bod I. 1. (K bodu 6)
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