Milí snoubenci,
Jaké jsou podmínky pro uzavření sňatku v ČR
Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní
sňatek dle platné právní úpravy je postaven na roveň). Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným
prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství.
Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
Kdo, kde a za jakých podmínek
Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž
prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. 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 (dále jen
„zákon o matrikách“) tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření
manželství stanovené tímto zákonem a zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o rodině“). Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států,
musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně
přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad. Manželství se uzavírá svobodným a
úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství formou občanského nebo
církevního sňatku.
Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:
starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městských obvodů nebo městských částí
územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem, nebo starostou, místostarostou obce, městské
části hl. m. Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou
matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, anebo
primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva hl. m. Prahy nebo statutárního města.
Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před:
osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.
Jak a kam se obrátit
Nejprve by se mělo předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství. Po vybrání místa a termínu se obrátit na
matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá, jde-li občanský sňatek. Bližší
informace sdělí matriční úřad.
Má-li být manželství uzavřeno církevní formou, je nutné se obrátit na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo
náboženskou společností.
Co musíte předložit
Snoubenci vyplní před uzavřením manželství Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož
správním obvodu má být manželství uzavřeno. Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem
České republiky (dále jen „občan“) a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu
prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit:
a) rodný list,
b) doklad o státním občanství,
c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné
rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
Občan není povinen předkládat doklady uvedené pod písm. b) až e), pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční
úřad ověří ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, nebo informačního systému
občanských průkazů, je-li na tento informační systém připojen způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo pokud
je občan prokáže občanským průkazem.
Dle § 34 zákona o matrikách je snoubenec, který je občanem a má trvalý pobyt v cizině, povinen prokázat svoji
totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud
jsou cizím státem vydávány. Doklady výše uvedené pod písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud
jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

Církevní sňatek může být uzavřen po předložení OSVĚDČENÍ vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání
neuplynuly více než tři měsíce, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. S
písemnou žádostí o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku je třeba se
obrátit osobně na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se
předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.
Pokud žádá o povolení uzavření manželství zástupcem cizinec, musí kromě plné moci předložit potvrzení o tom, že
bude manželství v jeho domovském státě uznáno za platné.
Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí
být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně
přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z
účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího
soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoli matriční úřad).
Formuláře
 Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují
snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje matrikář.
 Osvědčení vydané příslušným matričním úřadem. Toto osvědčení budu potřebovat, poněvadž si ho musím založit
do své matriční knihy. Bez osvědčení Vás nemohu oddat!!!
 Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě
veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.
Svědci
Svědek při svatbě musí být (v standardním případě, kdy snoubenci si vyjadřují manželský souhlas slovy)
1) plnoletý s platným občanským průkazem,
2) slyšící - aby mohl potvrdit, že slyšel to, co bylo řečeno.
Další podmínky nejsou třeba, neb svědek se při svatbě k ničemu nezavazuje.
Za správnost odpovídá:
Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4, tel. 974 817 427, 974 817 429, 974 817 431
e-mail: jhalova@mvcr.cz, nicol.novakova@mvcr.cz
(úřední hodiny: pondělí a středa od 8 do 17 hodin)
Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, 1.9.2011.
Poplatky
Tuto záležitost řeším ústní dohodou na některé našem společném setkání.
Poznámky
Na matrice se Vás budou ptát na to, z které církve jsem duchovní.
Sdělte úřednici na matrice, že jsem kazatelem Apoštolské církve, sbor Uherské Hradiště.
Prohlášení o uzavření manželství bude učiněno také před názvem úřadu: Apoštolskou církví (Uh. Hradiště)
Zkuste také požádat paní matrikářku, zda Vám nedá předem vyplněný PROTOKOL O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ – ten co
budete v den svatby podepisovat. Společně pak dokumenty můžete vzít na naše finální setkání před svatbou.
Podepsaný a oražený protokol o uzavření manželství se nejpozději do tří pracovních dnů po uzavření manželství
odevzdává na danou matriku.
Když budete zasílat vyplněný „MATRIČNÍ FORMULÁŘ“, tak můžete zaslat i oskenované „OSVĚDČENÍ“.

