
Městský úřad Vrbno pod Pradědem, 
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Telefonní číslo: 554 795 111, Elektronická podatelna: podatelna@vrbnopp.cz, 
Datová schránka: znnbahx, IČ: 00296457, Vyřizuje: odbor vnitřních věcí 

 

 

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství 

ve lhůtě do šesti měsíců po rozvodu manželství 

(dle § 759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění v souladu s § 31 vyhlášky č. 
207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Jméno, popř. jména:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Příjmení, popř. rodné příjmení:………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození:…………………………………………………,rodné číslo………………………………………………………………… 

Místo narození:…………………………………………………………………..,okres:……………………………………………………….. 

Státní občanství:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Trvalé bydliště:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oznamuji, že po rozvodu mého manželství s ……………………………………………………………………………….. 

Které bylo uzavřené dne……………………………………..před…………………………………………………………………………… 

a bylo zrušeno rozsudkem…………………………………soudu v……………………………………………………………………….. 

ze dne………………………………………………č.j.:………………………………………………………………...,který nabyl právní 

moci dne………………………………….přijímám zpět své dřívější příjmení………………………………………………… 

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a ve smyslu § 68 zákona o matrikách na povinnost užívat v úředním 
styku příjmení popřípadě více příjmení, která jsou uvedena v matričním dokladu. A dále, že se fyzická 
osoba dopustí přestupku dle § 79a zákona o matrikách tím že v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 
1 zákona o matrikách úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, 
popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem 
v České republice. 

Poskytnutím osobních údajů na tomto formuláři dochází ke zpracování osobních údajů za účelem 
vyřízení příslušné žádosti, vedení správního řízení a následně za účelem archivace, a to z důvodu 
právní povinnosti. Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na: 
https://www.vrbnopp.cz/ .  

 
 
v……………………………………………………dne………………………………………             
        ………………………………………………………… 
                podpis žadatele/lky 
 
        ……………………………………………………………………………………………… 
                                                           druh a číslo dokladu totožnosti, vydán kde, kým, platnost 
 
 
        …………………………………………………………… 
                                                                                               podpis matrikářky, úřední razítko 
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