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Platné znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyznačením navrhovaných změn 
 

§ 29 
Změna pohlaví 

(1) Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění 
reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů. Má se za to, že dnem změny pohlaví je den 
uvedený v potvrzení vydaném poskytovatelem zdravotních služeb. Člověk, který dovršil 
dvanáct let a u něhož je trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím v knize 
narození nebo jiné evidenci podle jiného právního předpisu, má právo na změnu 
pohlaví. 
(2) Pohlaví lze změnit osobním prohlášením před matričním úřadem. K prohlášení je 
třeba předložit potvrzení o tom, že je u člověka trvalý nesoulad mezi duševním a 
zapsaným pohlavím, které mu na žádost vydá lékař se specializovanou způsobilostí v 
oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie. U člověka 
mladšího patnácti let je třeba, aby mu k učinění prohlášení udělil souhlas jeho zákonný 
zástupce. 
(2)(3) Změna pohlaví nemá vliv na osobní stav člověka, ani na jeho osobní a majetkové 
poměry; manželství nebo registrované partnerství však zaniká. O povinnostech a právech 
muže a ženy, jejichž manželství zaniklo, ke společnému dítěti a o jejich majetkových 
povinnostech a právech v době po zániku manželství platí obdobně ustanovení o povinnostech 
a právech rozvedených manželů ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech 
a právech v době po rozvodu; soud rozhodne, a to i bez návrhu, jak bude každý z rodičů 
napříště o společné dítě pečovat. 
 

§ 3020a 

Nelze-li případ člověka, jehož pohlaví bylo změněno, posoudit podle výslovného 
ustanovení právního předpisu, posoudí se podle ustanovení, které by se použilo před 
změnou pohlaví. 
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Platné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 
 

 § 17a 
Dodatečný záznam o změně pohlaví se do knihy narození provede na základě potvrzení 
vydaného poskytovatelem zdravotních služeb, který je povinen toto potvrzení oznámit 
matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů ode dne provedení změny pohlaví Dnem změny 
pohlaví je den uvedený v tomto potvrzení24). Vzor potvrzení poskytovatele zdravotních služeb 
o zahájení a ukončení léčby pro změnu pohlaví stanoví ministerstvo prováděcím právním 
předpisem. Dodatečný záznam o změně pohlaví se do knihy narození provede na základě 
osobního prohlášení toho, jehož se změna pohlaví týká, dovršil-li 12 let. K záznamu je 
třeba předložit potvrzení o tom, že je u této osoby trvalý nesoulad mezi duševním a 
zapsaným pohlavím, vydané lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie 
nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie. V případě osoby mladší 15 let 
je k záznamu třeba předložit souhlas jejího zákonného zástupce s učiněním prohlášení. 
Dnem změny pohlaví je den prohlášení. 
 

§ 72 
(1) Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která je fyzická osoba 
povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích 
zákonných zástupců.  
(2) Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-
li pro to vážný důvod.  
(3) Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno 
ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, zdrobnělé, 
domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li 
pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit doklad 
vydaný znalcem.6) 
(4) Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a 
zájmy nezletilého.  
(5) Matriční úřad povolí na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele 
zdravotních služeb změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení  
a) na neutrální jméno a příjmení, byla-li zahájena léčba pro změnu pohlaví, nebo  
b) na jiné jméno, popřípadě jména, a příjmení, byla-li léčba pro změnu pohlaví dokončena24). 
Matriční úřad povolí fyzické osobě po změně pohlaví na základě její žádosti změnu 
jména, popřípadě jmen, a příjmení. Nepožádá-li fyzická osoba po změně pohlaví o změnu 
jména a příjmení, matriční úřad uvede v knize narození její příjmení v souladu s pravidly 
české mluvnice ve tvaru odpovídajícím novému pohlaví; jméno do knihy narození nezapíše a 
učiní o tom oznámení soudu. 
(6) Fyzické osobě, která není občanem, lze povolit změnu jména nebo příjmení, jen má-li 
povolen trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo jí byl 
udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu. 
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§ 96 
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem  
a) matriční úřady a jejich správní obvody,  
b) registrující matriční úřady a jejich správní obvody,  
c) podrobnosti o technickém způsobu vedení předem svázaných matričních knih,  
d) způsob a postup při vedení rejstříku,  
e) postup při zapisování do matričních knih,  
f) postup při vydávání matričních dokladů, potvrzení a doslovných výpisů z matričních knih,  
g) postup při zasílání matričních dokladů do ciziny,  
h) obecné podmínky pro vedení sbírky listin a nahlížení do ní,  
i) postup při vydávání osvědčení4) a vysvědčení,  
j) postup při zápisu oznámení o užívání příjmení po rozvodu,  
k) postup při uvádění příjmení žen v matričních knihách a na matričních dokladech,  
l) vzory matričních tiskopisů,  
m) vzor potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o zahájení a ukončení léčby pro změnu 
pohlaví,   
n) m) způsob a postup ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce matrikáře,  
o) n) postup při provádění zápisů do zvláštní matriky,  
p) o) postup při předávání matričních knih a sbírek listin k archivaci. 
________________________________ 
6) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších 
zákonů. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAZWJBQ6O)




