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ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ
1. Základní informace:
Oddělení matrika ÚMO Plzeň 3 rozhoduje o povolení změny jména nebo příjmení občanů
s trvalým pobytem v Plzni
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Fyzická osoba, která žádá o povolení změny jména nebo příjmení starší 18 let u nezletilého
zákonný zástupce, se souhlasem nezletilého staršího 15-ti let.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Žadatel o změnu jména nebo příjmení, popř. zákonný zástupce, musí písemně požádat.
4. Způsob podání žádosti:
Osobně na oddělení staré matriky ÚMO Plzeň 3.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
ÚMO Plzeň 3 - odbor sociálních služeb a matriky, oddělení matrika
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
PO, ST: 8:00 – 17.00
Tel.: 37 803 6517
E-mail: platzká@plzen.eu; hrdinova@plzen.eu
URL: http://umo3.plzen.eu, elektronická podatelna: postaumo3@plzen.eu
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
a) Žádost o povolení změny jména a příjmení – k dispozici na oddělení staré matriky
ÚMO Plzeň 3 nebo na portálu Elektronické podání občana
Svobodní:
b) občanský průkaz
c) rodný list,
Rozvedení ještě:
- oddací list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
Ovdovělí ještě:
- úmrtní list druhého manžela
Registrovaní ještě:
- doklad o registraci partnerství
Osoby v zaniklém partnerství ještě:
- doklad o registrovaném partnerství, pravomocný rozsudek o zániku partnerství nebo
úmrtní list druhého partnera
d) u nezletilých - souhlas druhého rodiče (před matrikářem, nebo s úředně ověřeným
podpisem)
 nad 15 let - souhlas nezletilého + občanský průkaz
e) za trvání manželství oddací list + souhlas druhého manžela (před matrikářem, nebo
s úředně ověřeným podpisem).
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
a) Povolení změny příjmení hanlivého, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na
předešlé a rodné příjmení - 100,-Kč.
b) jména nebo příjmení v ostatních případech - 1000,-Kč.
c) od poplatku je osvobozena změna jména a příjmení v případě transsexuality.
8. Lhůty pro vyřízení:
30 dní, ve zvlášť složitých případech 60 dní.

1

ÚMO - 096
© Úřad městského obvodu Plzeň 3 – Odbor sociálních služeb a matriky

9. Účastníci řízení:
Žadatel, druhý rodič, nezletilý, starší 15 let, manžel/ka
10. Další požadované činnosti:
Žádné.
11. Právní úprava
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Odvolání k MMP prostřednictvím ÚMO Plzeň 3.
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Přerušení nebo zastavení řízení.
14. Správce postupu:
Odbor sociálních služeb a matriky, oddělení matrika
15. Datum, od kterého návod platí:
1.1.2002
16. Datum provedení poslední aktualizace:
4.10.2017
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
Upozornění:
U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat
svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem
vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

2

