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CÍLE KURZU 

Co se rozumí jménem? Kdy jméno musí povolit matrika? Jak je to se změnou příjmení? Jaká 

pravidla je třeba dodržovat? Jak správně postupovat? Jak je to s příjmením ženy po svatbě? 

Tyto a další otázky budou předmětem nabízeného semináře. V praxi dochází v těchto 

oblastech k častým nedorozuměním a ve společnosti panuje hned několik mýtů o jménech a 

příjmeních, seminář se bude zaobírat těmi nejčastějšími. Seminář bude reflektovat i přesah 

soukromoprávního kodexu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do matriční agendy a 

dopady připravované velké novely zákona o matrikách. 

Dne 2.9.2019 vláda usnesením č. 627 schválila návrh novely matričního zákona a uložila1. 

místopředsedovi vlády a ministru vnitra vypracovat konečné znění vládního návrhu novely 

matričního zákona a následně jej předložit Poslanecké sněmovně k projednání. 

 

 

Jméno a příjmení osoby – 

aktuální otázky  

zákona o matrikách včetně 

dopadů novel 

 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU  

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

  

MÍSTO  

Online školení (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce) 

 

TERMÍN 

18. dubna 2023 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin)  

LEKTOR 

JUDr. Mgr. Pavla Ládová 

 

CENA 

1.990, - Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních 

službách osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.408, - Kč vč. DPH) 
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Vývoj legislativního procesu sledujeme a školení bude vždy reflektovat jeho aktuální stav. 

 

Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální informace vztahující se k problematice 

matrik, především k problematice jména a příjmení osoby. Absolventi semináře se budou znalí 

pravidel při volbě jména či změně příjmení a správného správního postupu v této oblasti. 

 

Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz 

především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-

mail ladova@kolumbuspm.cz. 

 

Obsah kurzu 

- Jméno osoby – definice, pravidla a limity volby jména 

 

 

- Příjmení osoby – definice, pravidla a limity volby jména  

 

 

- Změna jména či příjmení – postup, pravidla, limity  

 

 

LEKTOR KURZU 

  

JUDr. Mgr. Pavla Ládová 

advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti 

soukromého práva, autorka řady odborných 

příspěvků a publikací 


