Uzavření manželství
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na území České republiky lze formou sňatku
a) občanského – před starostou, místostarostou nebo pověřeným zastupitelem obce
b) církevního - před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (případně
zplnomocněným/i zástupcem/i), prohlášení se činí veřejně v přítomnosti dvou svědků.
Dotazník k uzavření manželství lze obdržet na matrice.

Potřebné doklady
platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost
rodný list
doklad o státním občanství (lze OP nebo pas)
výpisy údajů z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze OP)
úmrtní list v případě zemřelého manžela/ky
pravomocný rozsudek v případě rozvodu předchozího manželství
jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství
opatřené doložkou o právní moci
osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická
osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním
úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Pozn.
U církevního sňatku si snoubenci požádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona
o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek
uznat. Osvědčení vydává matrika a jeho vydání se předkládají stejné doklady jako při uzavření
manželství.

Poplatky
1) Zpoplatněno je uzavření manželství:
• snoubenci nemají trvalý pobyt na území ČR
3 000,- Kč
• pouze jeden ze snoubenců má trvalý pobyt na území ČR
2 000,- Kč
• mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou místnost
1 000,- Kč
V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.
2) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
500,- Kč.

Jiná upozornění
Pokud jeden nebo oba snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, jsou neslyšící nebo němí,
je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje
jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření
manželství v těchto případech učinit.
Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná
čísla svědků.
Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.
V případě, že jeden ze snoubenců není občan ČR musí být doklady vystavené orgány cizích států
opatřeny potřebnými ověřeními a úředně přeloženy do českého jazyka. Snoubenec, který je
cizincem, předloží matrice potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR,
které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. Informace ve věci vystavení
tohoto potvrzení poskytne Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, Olšanská 2, 130 51
Praha 3.

