
Životní situace 

 

Uzavření manželství 
Uzavřít manželství lze formou občanskou nebo církevní. Manželství se uzavírá svobodným a 

úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství. 

Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků, oddávajícího a 

matrikáře. 

 

Podmínky 

Snoubenci musí před uzavřením manželství v dostatečném předstihu předložit matričnímu 

úřadu potřebné doklady. 

 

Jak a kam se obrátit 

Nejprve je potřeba předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství. Poté se obrátit na 

matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá. 

 

Kdo je oprávněn žádat 

 Osoba starší 18 let. 

 Osoba mladší 18 let, na základě pravomocného rozhodnutí soudu o povolení uzavřít 

manželství. 

 Osoba jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena na základě pravomocného 

rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství. 

 

Potřebné doklady 

Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR 

1. Dotazník k uzavření manželství 

2. Platný průkaz totožnosti 

3. Rodný list 

4. Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého 

manžela. 



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

Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 

příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin, jsou-li vystaveny orgány cizích 

států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními a úředně přeloženy do českého jazyka. 

Podrobné informace sdělí matriční úřad.  

Pokud snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, je nutná přítomnost tlumočníka. Účast 

tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. 

 

Formulář 

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na matričním úřadu, jeho první část vyplní 

ve spolupráci s matrikářem, druhou část vyplňuje matrikář. Protokol o uzavření manželství 

vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci. 

 

Lhůty 

Lhůty nejsou stanoveny. Dle podmínek jednotlivých matričních úřadů. 

 

Správní poplatky  

 3 000 Kč – uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území 

                ČR 

 2 000 Kč – uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt 

                na území ČR 

 1 000 Kč – uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo stanovené místo 

   500 Kč – za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství  

 

Související právní předpisy 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 

 Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách 

 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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