
01 Pojmenování (název) životní situace 

Příjmení – navrácení k dřívějšímu příjmení po rozvodu manželství 

02 Základní informace k životní situaci 

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od 
nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, 
popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.  

Dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení (příjmení, které měl manžel 
bezprostředně před vstupem do manželství) nebo příjmení rodné.  

 

03 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

 rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela;  

 rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení 
předchozí 

04 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Oznámení lze učinit písemně u matričního úřadu, kde bylo uzavřeno manželství.  

05 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace 

Písemným oznámením 

06 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Danuška Sobotková, mob.: 602 574 466, e-mail: danuska.sobotkova@mesto-modrice.cz,  
Bc. Kateřina Brabcová, mob.: 602 728 350, e-mail: katerina.brabcova@mesto-modrice.cz, 
tel: 537 001 024. 

07 Jaké doklady je nutné mít s sebou 

o platný občanský průkaz, kterým lze prokázat svoji totožnost;  

o oddací list;  

o doklad o rozvodu manželství s doložkou právní moci.  

 

08 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formuláře nejsou stanoveny 

09 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

 Poplatky se neplatí 

 Pokud občan zmešká šestiměsíční lhůtu po právní moci rozsudku o rozvodu, pak může 
požádat o změnu příjmení (viz kapitola "Změna jména a příjmení"). Správní poplatek je v 
tomto případě 100 Kč.  

 

10 Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

Změnu příjmení je třeba oznámit do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu 

11 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

- - - 

12 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Po přijetí dřívějšího příjmení je nutné požádat o vydání nového občanského průkazu  

13 Elektronická služba, kterou lze využít 
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podatelna@mesto-modrice.cz pouze se zaručeným elektronickým podpisem 

14 Podle kterého právního předpisu se postupuje 

z. č. 89/2012 Sb., zákon občanský zákoník 
z. č. 500/2004 Sb., správní řád 

15 Jaké jsou související předpisy 

- - - 

16 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 

Řádné a mimořádné opravné prostředky dle správního řádu 

17 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

- - - 

18 Další informace 

- - - 

19 Popis byl naposledy aktualizován 

Zpracovaly Danuška Sobotková a Bc. Kateřina Brabcová dne 04.02.2009, korektura Mgr. Andrea 
Kovářová 
Poslední aktualizace 12.06.2017 

20 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace 

- - - 
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