
01 Pojmenování (název) životní situace 

Jméno – volba druhého jména 

02 Základní informace k životní situaci 

Občané, dle podmínek dále, si mohou zvolit druhé jméno 

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

Občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR 

04 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Osoby narozené do 31. 12. 1949  - v matričních knihách vedených do 31. 12. 1949 bylo možno zapsat 
více jmen. Pokud bylo zapsáno pouze jedno jméno, lze prohlášením zvolit druhé jméno. Pokud jsou v 
matriční knize zapsána dvě nebo více jmen a tato jsou uvedena i na rodném listu vydaném do 31. 12. 
1949, platí v úředním styku pouze jméno uvedené na prvním místě nebo jméno jinak označené za 
hlavní; občan může učinit prohlášení o volbě druhého jména, které však může být zvoleno pouze ze 
jmen již zapsaných v matriční knize. Užívání těchto dvou jmen bude prokazovat rodným listem 
vydaným po 1. 7. 2001. To znamená, že se automaticky neobnoví užívání dvou jmen zapsaných v 
matriční knize. Křestní list se považuje za veřejnou listinu prokazující narození za předpokladu, že 
obsahuje údaje uváděné v době jeho vydání v rodném listu a byl vydán do 31. prosince 1949.  

Osoby narozené od 1. 1. 1950 do 30. 6. 2001 – v tomto období bylo možno zapsat do matriční knihy 
pouze jedno jméno. Prohlášením je možno zvolit ke stávajícímu jménu jméno druhé (ne dvě nová 
jména). Za nezletilé činí prohlášení zákonní zástupci; u nezletilých starších 15 let je třeba jejich 
souhlasu - bez jejich souhlasu nemůže být druhé jméno zapsáno.  

Osoby narozené od 1. 7. 2001  - po tomto datu je možno zapsat do matriční knihy dvě jména při 
splnění podmínek stanovených zákonem. Prohlášení o volbě druhého jména není časově omezeno, 
nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.  

Občan je oprávněn, ale i povinen užívat jméno, popřípadě jména, a příjmení, kterými je zapsán v 
matriční knize. Je tedy povinen požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního pasu atd., 
na němž budou uvedena obě jména.  

Podrobné informace občanům poskytne kterýkoli matriční úřad.  

 

05 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace 

Dostavením se na matriční úřad: 

 podle místa trvalého pobytu občana;  

 v jehož knize narození je jméno zapsáno.  

06 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

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

07 Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Prohlášení o zvolení jména, popř. jmen obsahuje:  

o jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se 
prohlášení týká;  

o místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká;  
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o jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob 
činících prohlášení za nezletilce;  

o jméno, popřípadě jména, která si zvolí;  

o ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není 
třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním nebo 
že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní;  

o případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.  

K prohlášení se připojí rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká.  
 

08 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formuláře jsou k vyzvednutí u osoby dle bodu 06 

09 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Poplatky nejsou vybírány 

10 Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

30 dnů 

11 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

- - - 

12 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Občan je povinen požádat si o vydání nového občanského průkazu, po vydání nového rodného listu 

13 Elektronická služba, kterou lze využít 

K prohlášení nelze využít elektronickou službu 

14 Podle kterého právního předpisu se postupuje 

z. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 

15 Jaké jsou související předpisy 

- - - 

16 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 

- - - 

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 06.02.2.2009, korektura Mgr. Andrea 
Kovářová 
Poslední aktualizace 02.06.2017 

20 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace 

- - - 

 


