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ROZHODNUTÍ
Magistrát města Olomouce jako příslušný matriční úřad podle ustanovení § 74 odst. 1 zákona
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“), rozhodl na návrh pana XXX,
nar. XXX, trvale bytem XXX, podaný dne 08.10.2018, o povolení změny jeho příjmení,
v řízení provedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
takto:
Žádosti pana XXX se v souladu s ustanovením § 72 zákona o matrikách
vyhovuje a povoluje se,
aby ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí užíval příjmení
XXX.
Odůvodnění:
Podáním žádosti pana XXX o povolení změny jeho příjmení bylo zahájeno správní řízení
v této věci. Žádost obsahovala náležitosti podle ustanovení § 75 zákona
o matrikách, byla doložena rodným listem. Údaje o místu trvalého pobytu, státním občanství
a rodinném stavu byly prokázány občanským průkazem a ověřeny v informačním systému
evidence obyvatel.
Žadatel žádá o změnu svého příjmení XXX na příjmení XXX. Zdůvodňuje svoji žádost tím,
že příjmení XXX je hanlivé. Uvádí, že pracuje s lidmi a při telefonátech nebo při
představování si lidé myslí, že si dělá legraci a neberou ho vážně. Protože pracuje v zahraničí,
vybral si jako nové příjme XXX, které se dobře vyslovuje. Z těchto důvodů žádá správní
orgán o povolení změny svého příjmení XXX na příjmení XXX.
Matriční úřad se obrátil na Ústav pro jazyk český s žádostí o stanovisko k navrhované změně
příjmení. Ústav pro jazyk český ve svém sdělení uvádí, že příjmení XXX vzniklo z přídavného
jména XXX jako původní přezdívka podle povahy a lichotivé tedy rozhodně není. Příjmení XXX
je u nás doloženo již z roku 1445. Jedná se o příjmení odvozené z rodného jména XXX.
Variantou je také příjmení XXX.
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Matriční úřad na základě předložených dokladů a vlastního šetření konstatuje, že žadatel se
narodil dne XXX ve XXX a je zapsán v knize narození sv. XXX jako XXX. Jako matka je
v matriční knize uvedena XXX roz. XXX, otec nebyl uveden. Dne XXX určil k dítěti
otcovství pan XXX a s matkou se dohodli, že dítě bude užívat příjmení po otci XXX.
V rodném listu, vydaném ve XXX dne XXX, má žadatel uvedeno jméno a příjmení XXX.
Jako rodiče jsou v matričním dokladu uvedeni otec XXX a matka XXX roz. XXX. Rodinný
stav žadatele je svobodný. Dne XXX požádal žadatel matriční úřad Olomouc o povolení
změny svého příjmení XXX na příjmení XXX. Jako důvod žádosti uvedl, že příjmení „XXX“
považuje za hanlivé a v běžném životě mu dělá problémy. Protože pracuje v zahraničí, vybral
si nové příjmení, které se dobře vyslovuje, XXX. Matriční úřad ověřil z veřejně dostupných
zdrojů, že v České republice v současné době užívá příjmení XXX XXX občan, obdobné
příjmení XXX užívá XXX občanů. Ústav pro jazyk český má za to, že příjmení XXX vzniklo
z přídavného jména XXX jako původní přezdívka. Příjmení XXX je u nás doloženo již z roku
1445. Jedná se o příjmení odvozené z rodného jména XXX. Variantou je také příjmení XXX.
Matriční úřad posoudil všechny předložené podklady pro vydání rozhodnutí, zabýval se
důvodem navrhované změny příjmení a z předložených podkladů dospěl k závěru, že jsou
splněny všechny podmínky pro změnu příjmení žadatele. Ústav pro jazyk český sdělil
správnímu orgánu, že příjmení XXX vzniklo z přídavného jména XXX jako původní
přezdívka podle povahy a lichotivé rozhodně není. Výskyt příjmení XXX, které chce žadatel
užívat, je u nás doložen již z roku 1445. Jedná se o příjmení odvozené z rodného jména XXX
s variantou XXX, jehož variantu bez diakritiky žadatel navrhuje.
Vzhledem k tomu, že žadatel považuje své současné příjmení za
a s ohledem na vyjádření Ústavu pro jazyk český, posoudil správní orgán důvod
žadatelem jako vážný důvod pro změnu jeho příjmení. Proto rozhodl, jak je
ve výroku rozhodnutí. Správní orgán současně oznámí povolenou změnu
příslušnému matričnímu úřadu k zápisu do knihy narození.

hanlivé,
uváděný
uvedeno
příjmení

Žadatel je povinen do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí požádat
o vydání nového občanského průkazu dle § 14 odst. 1, písm. d), bod 8 zákona
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení (převzetí)
ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, a to podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce.

XXX
vedoucí odboru správních činností
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