Povinně zveřejňované informace na základě zákona 106/99
Sb. ve znění navazujících předpisů
Uzavření manželství
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání)
•
•

•

Osoba starší 18 let.
Osoba mladší 18 let, ale starší 16 let na základě pravomocného rozhodnutí soudu
o povolení uzavřít manželství osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je
rozhodnutím soudu omezena, na základě pravomocného rozhodnutí soudu o povolení
uzavřít manželství.
Osoba stižená duševní poruchou, na základě pravomocného rozhodnutí soudu
o povolení uzavřít manželství.

Způsob podání
Podání dotazníku k uzavření manželství u matričního úřadu, v jehož správním obvodu má být
manželství uzavřeno.
Potřebné doklady a podklady
Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR

1.
2.
3.
4.

dotazník k uzavření manželství
platný občanský průkaz
rodný list
pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého
manžela

Snoubenec, který je občanem ČR a má trvalý pobyt v cizině

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

dotazník k uzavření manželství
průkaz totožnosti
rodný list
doklad o státním občanství
výpis z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého
manžela

Snoubenec, který je cizincem

1.
2.
3.
4.
5.

dotazník k uzavření manželství
rodný list
doklad o státním občanství
doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno

6. úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba
předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření
manželství
7. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít
manželství, rozvedený
8. potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li
uzavíráno zástupcem
9. potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není starší 7
pracovních dnů
10. doklad, kterým je možné prokázat totožnost
Údaje uvedené pod písmenem c) až e) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství
lze prokázat cestovním dokladem. Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí
být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.
Formuláře
Dotazník k uzavření manželství.
Správní a jiné poplatky
•
•
•
•

Bez poplatku - před matričním úřadem příslušným dle trvalého pobytu jednoho ze
snoubenců ve stanovený oddávací den
1000,-Kč - mimo stanovenou dobu a mimo úředně stanovenou místnost
2000,-Kč - pokud jeden ze snoubenců není přihlášen k trvalému pobytu v ČR
3000,-Kč - pokud ani jeden ze snoubenců není přihlášen k trvalému pobytu v ČR

Lhůty a termíny
Dle podmínek jednotlivých matričních úřadů.
Další požadované činnosti
•
•
•
•

•

Cizozemský matriční doklad musí být opatřen příslušnými ověřeními, nestanoví-li
jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.
Cizojazyčné doklady musí být úředně přeloženy do českého jazyka
Byl-li rozvod manželství vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v ČR účinný, je
nutné opatřit rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku
V případě uzavření církevního sňatku žádají snoubenci příslušný matriční úřad, v
jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, o vydání osvědčení, že snoubenci
splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku.
Z důležitých důvodů může úřad obce s rozšířenou působností povolit, aby prohlášení
snoubence o tom, že vstupuje do manželství, učinil jeho zástupce; v tomto případě se
však dá zastoupit jen jeden ze snoubenců a musí být stejného pohlaví jako zastoupený.
Zástupce předloží písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele,
která musí obsahovat přesné označení zástupce a obou snoubenců, dohodu o příjmení
snoubenců, případně dohodu o příjmení dětí, pokud si snoubenci ponechají svá
dosavadní příjmení. Dále prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti vylučující
uzavření manželství, že snoubenci navzájem znají svůj zdravotní stav, zvážili úpravu

budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění
rodiny po uzavření manželství.
Související právní předpisy
•
•
•
•
•

Zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů
Vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu obecními úřady, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

Místo a způsob odvolání
Na výše uvedené adrese.
Datum poslední aktualizace
10. 2. 2011

