M

A
G
I
S
T
R
Á
MĚSTA OLOMOUCE

Č.j.:

T

V Olomouci dne 13.02.2013

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Olomouce jako příslušný matriční úřad podle ustanovení § 74 odst. 1
a v souladu s ustanovením § 73 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti
paní XXX, nar. XXX, trvale bytem XXX, doložené souhlasem manžela XXX, nar. XXX,
trvale bytem XXX, podané dne 21.01.2013, o povolení změny jejího příjmení, po řízení
provedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen správní řád) takto:
Žádosti paní XXX o změnu jejího příjmení se
nevyhovuje
a změna jejího příjmení z „XXX“ na „XXX“
se nepovoluje.
Odůvodnění:
Podáním žádosti paní XXX o povolení změny jejího příjmení bylo zahájeno správní řízení
v této věci. Žádost obsahovala náležitosti podle ustanovení § 75 zákona č. 301/2000 Sb.
Údaje o místu trvalého pobytu a státním občanství byly prokázány občanským průkazem.
Součástí spisu jsou následující doklady: žádost o změnu příjmení, pokladní doklad-správní
poplatek, kopie občanského průkazu žadatelky, kopie oddacího listu, kopie rodného listu
žadatelky, kopie průkazu zdravotní pojišťovny, souhlas manžela se změnou, kopie pasu
manžela, kopie řidičského průkazu manžela, výpis z ISEO – údaje žadatelky, podklady pro
zápis narození a manželství pro zvláštní matriku Brno, kopie listiny o udělení státního
občanství ČR žadatelce a jejímu manželovi.
Žadatelka jako důvod své žádosti o změnu příjmení uvádí: „Mám všude uvedené (v práci,
v podnikání, zdravotní pojišťovně) jméno a příjmení podle bývalého cestovního pasu, proto
žádám o změnu na původní formu „XXX“.
Žadatelka byla dříve státní občanka XXX a užívala jméno a příjmení podle XXX cestovního
dokladu ve tvaru „XXX“. Toto jméno má taktéž uvedeno na evropském průkazu zdravotního
pojištění. Dne XXX jí bylo uděleno české státní občanství a její jméno a příjmení bylo
na udělovací listině uvedeno v souladu s pravidly pro přepis znaků, která jsou stanovena nař.
vlády 594/2006 Sb., a to z cyrilice do latinky, ve tvaru „XXX“. Tento tvar jména a příjmení
má žadatelka uveden na občanském průkazu vydaném dne XXX. Dne XXX podala žadatelka
prostřednictvím matričního úřadu Olomouc žádost o zápis matričních událostí do zvláštní
matriky vedené Úřadem městské části města Brno-střed, a to o zápis svého narození
a uzavření manželství na XXX. Současně požádala o zápis svého jména „XXX“ ve tvaru
„XXX“, a dále požádala o zápis příjmení v mužském tvaru „XXX“, a to z důvodu, že je
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občanka ČR, jejíž manžel je cizinec. Manžel žadatelky XXX nabyl české státní občanství dne
XXX. Zvláštní matrika Brno žadatelce vyhověla a vydala české matriční doklady, kde je
jméno a příjmení žadatelky na oddacím listu uvedeno v souladu s právní úpravou ve tvaru
„XXX“. Žadatelka doklady převzala na matričním úřadu Olomouc, rodný list dne XXX
a oddací list dne XXX. Týž den si žadatelka podala u Magistrátu města Olomouce žádost
o změnu svého příjmení.
Žadatelka po obdržení českých matričních dokladů měla především učinit úkony ke splnění
povinnosti, kterou má každá fyzická osoba podle ustanovení § 61 zákona o matrikách, a to
užívat v úředním styku jméno a příjmení v podobě, která je uvedena na matričním dokladu
vydaném matričním úřadem České republiky, to je „XXX“. Je povinností každého obstarat si
nové doklady, kde bude uvedena podoba jeho jména a příjmení podle matričního dokladu.
K plnění povinností a dodržování všech zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů
se žadatelka zavázala již složením státoobčanského slibu.
Co se týče změny příjmení, je třeba konstatovat, že na povolení změny příjmení není právní
nárok. Změna příjmení podléhá vnitrostátní regulaci a lze ji povolit pouze tehdy, jde-li
o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Vzhledem k tomu, že příjmení
žadatelky není hanlivé ani směšné, zabýval se správní orgán posouzením vážnosti důvodu ke
změně příjmení uváděného žadatelkou.
Žadatelka navrhuje změnu příjmení na podobu, kterou užívala jako občanka XXX před
nabytím českého státního občanství, čímž by si nemusela měnit své doklady na podobu,
kterou má uvedenu v českém matričním dokladu. Žadatelka si však bude muset obstarat nové
doklady v každém případě, neboť musí uvést do souladu s matričním dokladem podobu svého
jména (pas XXX a průkaz zdravotního pojištění XXX, v obč. průkazu XXX, matriční doklady
XXX), nejen podobu svého příjmení. Žádost o změnu příjmení podala ihned po obdržení
českého oddacího listu. Účelem žádosti tedy je, vyhnout se plnění povinnosti stanovené
především zákonem o matrikách v ustanovení § 61. Správní orgán dospěl k závěru, že takový
důvod rozhodně nelze posoudit jako vážný důvod ke změně příjmení, neboť ve své podstatě
směřuje k obcházení zákona. Správní orgán nemůže upřednostnit takový osobní zájem
žadatelky před veřejnoprávním zájmem na regulaci příjmení a plněním zákonem stanovených
povinností.
Za účelem ztotožnění své osoby má žadatelka možnost požádat zvláštní matriku Brno, aby jí
do poznámky na oddací list byl vepsán údaj, že do data udělení státního občanství bylo její
jméno a příjmení v cestovním dokladu XXX zapsáno ve tvaru „XXX“.
Vzhledem k tomu, že není splněna podmínka vážnosti důvodu pro povolení změny
příjmením, správní orgán rozhodl žádosti nevyhovět.
Správní orgán proto konstatuje, že nebyly splněny podmínky pro změnu příjmení a proto bylo
rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení (převzetí)
k odboru správnímu a legislativnímu Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to podáním
učiněným u Magistrátu města Olomouce.

XXX
vedoucí oddělení matrika
Rozdělovník:
- paní XXX, žadatelka
- pan XXX, manžel žadatelky
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