Manželství se uzavírá svobodným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do
manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků.
Snoubenci při sňatečném obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily
uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích
majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit
Občanský sňatek
Jde-li o občanský sňatek, snoubenci se obrátí na matriční úřad, do jehož správního obvodu
spadá vybrané místo k uzavření manželství.
V matričním obvodě Velké Pavlovice se manželství uzavírá před:
•
•

starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva města Velké
Pavlovice
starostou, místostarostou obce, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze
snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v obci: Bořetice, Němčičky

Církevní sňatek
Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před příslušným orgánem oprávněné církve, a to
před osobou pověřenou touto církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v
místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo
náboženské úkony.
Má-li být manželství uzavřeno církevní formou, je nutné se obrátit na osobu pověřenou
oprávněnou církví nebo náboženskou společností a následně na matriční úřad, který
snoubencům vystaví Osvědčení k církevnímu sňatku. Bez tohoto „osvědčení“ nelze církevní
sňatek uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení k církevnímu sňatku vydává matriční
úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 6 měsíců ode dne
vydání.
K žádosti o vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství
občanskou formou. Správní poplatek za vydání Osvědčení k církevnímu sňatku se neplatí.
Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření
manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o
uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství
uzavřeno. Matriční úřad provede na základě protokolu o uzavření manželství zápis manželství
do matriční knihy a vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového
občanského průkazu.
Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky. Byl-li
uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

Sňatek v cizině
Před konáním sňatku v cizině je třeba vyřídit si na matrice podle místa svého trvalého pobytu
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Platnost tohoto dokladu je 6
měsíců ode dne vydání. K jeho vystavení je nutné předložit:
•
•
•
•

doklad totožnosti
rodný list
výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat
občanským průkazem)
doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství

O podrobnostech a některých odlišnostech ve věci vydání Vysvědčení o právní způsobilosti a
o tom, zda je nutné nechat doklad opatřit vyššími ověřeními, se informujte na matrice úřadu.
Za vydání Vysvědčení o právní způsobilosti se platí správní poplatek.

Doba
Rada města Velké Pavlovice stanovila dnem pro uzavírání manželství sobotu. V tento den
snoubenci s trvalým pobytem na území ČR za uzavření manželství v souladu se zákonem č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, správní poplatek nehradí. Matriční úřad může povolit
na základě žádosti snoubenců uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou města a
mimo určený den.
Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady
navazovaly. Dohodnutá doba začátku obřadu je závazná.

Místo
Manželství se uzavírá na místě určeném pro konání slavnostních obřadů, kterým je obřadní
síň radnice po dobu celého roku.
Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném
vhodném místě ve svém správním obvodu. U obřadů konaných na jiném místě je průběh
obřadu věcí snoubenců, kteří zabezpečí prostor pro oddávajícího a matrikářku, a to i pro
případ nepříznivého počasí, a dodrží sjednanou dobu začátku svatebního obřadu. Za povolení
konání svatebního obřadu mimo obřadní síň snoubenci hradí v souladu se zákonem č.
634/2004 Sb. správní poplatek.

Kde, s kým a kdy můžete řešit rezervaci svatebního obřadu
Městský úřad Velké Pavlovice, oddělení matrika, Nám. 9. května 700/40
Pracovní doba:
Po

7.30 - 11.00

11.30 - 17.00 úřední hodiny

Út

7.30 – 11.00

11.30 – 16.00

St

7.30 – 11.00

11.30 - 17.00 úřední hodiny

Čt

7.30 – 11.00 11.30 – 16.00

Snoubenci musí nejprve ohledně rezervace místa a doby obřadu kontaktovat matriku, která
poskytne informace o aktuálních volných termínech. Rezervaci je možno provést osobně,
telefonicky na tel. č. 519 365 345, 777 736 412, e-mail: svastova@velke-pavlovice.cz.
Termín sňatku bude snoubencům závazně rezervován po předložení všech potřebných
dokladů, jimiž snoubenci prokazují právní způsobilost k uzavření manželství, a to nejpozději
14 dnů před uzavřením manželství.
Upozornění:
Ve dnech státních svátků a ostatních svátků se svatební obřady nekonají!
Termíny 01.06.2019 * 08.06.2019 * 15.06.2019 jsou již obsazeny!
Termíny na následující kalendářní rok začíná matriční úřad přijímat od měsíce října
stávajícího roku.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

vyplněný dotazník k uzavření manželství
vyplněnou žádost o povolení uzavřít manželství na jiném místě
vyplněnou žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku
platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
rodný list
doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním
pasem)
výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o
osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
případný doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství
(pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství,
úmrtní list)
snoubenci, kteří mají spolu dítě již před uzavřením manželství, přiloží k žádosti o
uzavření manželství rodný list tohoto dítěte, dohoda o užívání příjmení po sňatku se
vztahuje i na toto dítě
osoba nezletilá starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství
osoba stižená duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství

Lhůty pro vyřízení
Žádost a doklady je potřeba předložit v dostatečné lhůtě před uzavřením manželství, aby
mohla být zkontrolována jejich platnost a správnost, minimálně 14 dnů před uzavřením
manželství a s ohledem na případnou obsazenost zvoleného termínu svatby.

INFORMACE O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ S CIZINCEM
Doklady, které potřebuje cizinec k uzavření manželství:
1) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Tento doklad vystaví Zastupitelský úřad příslušného státu v ČR nebo také příslušný úřad v
místě trvalého pobytu cizince v jeho domovském státě.
Doklad musí obsahovat:
a) stav (svobodný, rozvedený, vdovec),
b) přesné místo trvalého pobytu,
c) státní občanství,
d) doložku o právní způsobilosti k uzavření manželství s občankou (občanem) ČR.
Tento doklad platí 6 měsíců ode dne jeho vydání (pokud není v dokladu uvedeno jinak)!
2) Rodný list
3) Rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list
V případě, kdy se jedná o rozvedeného nebo ovdovělého.
4) Platný cestovní doklad
5) Potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území České republiky
Potvrzení vydává cizinecká policie. Nesmí být v den sňatku starší 7 pracovních dní!
Nemusí ho předkládat občan Evropské unie, občan jiného smluvního státu Dohody o
Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska.
___________________________________________________________________________
Pokud některý ze snoubenců nemluví nebo nerozumí česky, je u svatebního obřadu nutná
přítomnost tlumočníka jmenovaného dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
(seznam viz: www.justice.cz).
Doklady uvedené v bodě 1 – 3, které předkládá občan Evropské unie, nemusí být
opatřeny vyšším ověřením (Apostille). Pokud bude k tomuto dokladu připojen
vícejazyčný standardní formulář dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/1191, nemusí být doklad opatřen úředním překladem (v odůvodněných případech
může správní orgán požadovat doložení úředního překladu veřejné listiny i v případě, že
bude předkládána s vícejazyčným standardním formulářem).

Informace pro občany zemí mimo EU:
Doklady vydané v cizině mají důkazní moc veřejných listin i v České republice pokud jsou
opatřeny předepsanými ověřeními (§ 12 zákona č. 91/2012 Sb.), tzn., že příslušnou listinu
ověří vyšší orgány příslušného státu a jsou superlegalizovány zastupitelským úřadem České
republiky, případně Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Toto ověření není nutné v
případech, kdy byl doklad vydán orgánem státu, se kterým ČR uzavřela dohodu o uznávání

veřejných listin. Informujte se na matrice, zda je z vašeho státu potřeba vyšší ověření
(Superlegalizace nebo Apostille).
Doklady uvedené v bodě 1 – 3 musí být opatřeny předepsanými ověřeními a musí být
přeloženy do českého jazyka tlumočníkem jmenovaným dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích
a tlumočnících. Tlumočníka si zajišťují snoubenci sami na vlastní náklady (seznam viz:
www.justice.cz).

