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Žádost má pouze doporučující charakter. O potvrzení měny rodného čísla lze požádat i jinou volnou písemnou formou. 

Podmínky podání a náležitosti žádosti uvedené na straně 2 jsou povinné vždy. 

     Správní poplatek 100,-  Kč 

 

Žádost o potvrzení změny rodného čísla 

Jméno, popřípadě jména:  

Příjmení, popřípadě změna příjmení:  

Rodné příjmení:  

Den, měsíc a rok narození: 

 

Místo a okres narození, pokud se nositel rodného čísla narodil v cizině, místo a stát narození: 

 

 

Důvod podání žádosti: 
 

 

* Adresa místa trvalého pobytu: 
 

Jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu anebo 

bydliště v cizině zákonného zástupce, podává-li žádost za nositele rodného čísla: 

 

 

 

 

 

 

Datum: *Podpis: 

*Přílohy žádosti: 

…………………………………………………………………………………………………………... 
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Žádost má pouze doporučující charakter. O potvrzení měny rodného čísla lze požádat i jinou volnou písemnou formou. 

Podmínky podání a náležitosti žádosti uvedené na straně 2 jsou povinné vždy. 

 

 

 

 

 

POZNÁMKY: 
 

*Adresa místa trvalého pobytu - uvádí se adresa trvalého pobytu nebo jiného pobytu nebo bydliště v 

cizině nositele rodného čísla, o jehož potvrzení změny je žádáno; 
 

*Podpis - uvede se podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, popř. zástupce na 

základě plné moci, který žádost o potvrzení změny rodného čísla podává; podpis nemusí být úředně 

ověřen; 
 

*Přílohy žádosti: 

a) kopie rodného listu nositele rodného čísla, popřípadě kopie jiného dokladu o datu a místě jeho 

narození; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední 

překlad do českého jazyka, 

b) kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladu nositele rodného čísla nebo jeho 

zákonného zástupce, který je žadatelem o potvrzení změny rodného čísla. 
 

 

 

 

Žádost o potvrzení změny rodného čísla lze rovněž zaslat poštou na adresu: 

Ministerstvo vnitra  

odbor správních činností 

oddělení rodných čísel 

náměstí Hrdinů 3  

14021 Praha 4 
 

 

 

 

 

Potvrzení o změně rodného čísla je zasíláno do vlastních rukou 

nositele rodného čísla, případně jeho zákonného zástupce nebo 

zástupce na základě plné moci. 


