Uzavření manželství


Základní informace

Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že
spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v
přítomnosti dvou svědků.


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci.


Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí. Snoubenci vyplní před uzavřením manželství
dotazník k uzavření manželství a spolu s potřebnými doklady ho předloží matričnímu úřadu, v
jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
V některých případech se platí zákonem stanovený správní poplatek.
Jedná-li se o církevní sňatek, předkládají snoubenci dotazník k uzavření manželství spolu s
potřebnými doklady na matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno.
Místo pro církevní sňatek je určeno předpisy církve nebo náboženské společnosti pro
náboženské obřady nebo náboženské úkony.


Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na matriční úřad, kde byste chtěli uzavřít manželství. Informovat se o
požadovaných dokladech, době a místě pro uzavírání sňatku.


Na které instituci můžete tuto životní situaci řešit:

Po vybrání místa a termínu se obraťte na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná
lokalita k uzavření manželství spadá. Seznam matričních úřadů a vymezení jejich správních
obvodů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o
matrikách,jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.


Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit

Snoubenci, kteří chtějí uzavřít manželství v Rychnově nad Kněžnou, případně v obcích
Jahodov, Javornice, Liberk, Lično, Lukavice, Skuhrov nad Bělou, Synkov-Slemeno,
Zdobnice se dostaví na :
MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor správních činností a ŽÚ, matrika, 2. poschodí, úřední dny
pondělí a středa 8.00-17.00 a dle telefonické domluvy v úterý a čtvrtek 8.00-15.00, pátek
8.00-14.00 hod.



Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, je povinen
matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k dotazníku k uzavření manželství připojit:
a) rodný list,
b) doklad o státním občanství,
c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
d) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu,
e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtí list zemřelého
manžela.
Občan není povinen předkládat doklady uvedené pod bodem b), c), d), e), pokud tyto
skutečnosti prokáže občanským průkazem. Např. státní občan ČR, který je svobodný a má
platný občanský průkaz předloží k dotazníku k uzavření manželství pouze tento OP a rodný
list.
V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci žádají o vydání osvědčení o splnění
všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto
osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním
obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při
uzavření manželství.
V případě, že snoubenec je cizinec, další informace naleznete v popisu životní situace:
Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky.


Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu. Tento tiskopis
vyplní oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být
manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.


Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a platí se za :
• uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky
3000,- Kč,
• uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České
republiky 2000,- Kč,

• vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou
místnost 1000,- Kč.
Poplatky se platí v hotovosti před provedením úkonu.
Úředně určenou místností pro uzavírání manželství v Rychnově nad Kněžnou je obřadní síň
v budově Kolowratského zámku čp. 1 (bez poplatku). Dnem stanoveným pro uzavírání
manželství je sobota.


Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. V případě, že požadavku nemůže být vyhověno, vydává
se rozhodnutí dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení.


Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pokud snoubenec (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky nebo je snoubenec
(popřípadě snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná
přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady,
bez jeho přítomnosti nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.
Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou
svědků. Svědek se prokazuje platným průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo
cestovním pasem.


Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého v zákonné lhůtě do
15 pracovních dnů od jeho převzetí, žádají o vydání nového občanského průkazu (případně
cestovního pasu, řidičského průkazu).


Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
Případné dotazy lze učinit na kontaktech uvedených na webových stránkách města
www.rychnov-city.cz


Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění
Vyhláška MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení, v
platném znění
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění
související předpisy:
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.
Dvoustranné a vícestranné smlouvy a dohody o úpravě právních vztahů ve věcech
občanských a rodinných a konzulární úmluvy, které byly uzavřeny mezi Českou republikou
(ČSR, ČSSR, ČSFR) a některými jinými státy
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), v platném znění.
Vyhláška č. 642/2004 Sb., k provádění zákona o občanských průkazech a cestovních
dokladech, v platném znění.
Směrnice MV ČR čj. SC-885/2005 k zákonu o evidenci obyvatel, zákonu o občanských
průkazech a zákonu o cestovních dokladech.


Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) nebo nevyhovění žádosti
o uzavření manželství je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.


Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné
zatajení před správním orgánem, přestože je občan povinen je uvést, může být za podmínek
stanovených v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, kvalifikováno jako
přestupek proti pořádku ve státní správě, za který lze uložit pokutu až do výše 10 000,- Kč.


Nejčastější dotazy

Ztratil/a jsem občanský průkaz a hodlám uzavřít manželství, musím si dát vystavit
nový OP ?
Pokud máte platný cestovní pas postačí tento doklad spolu s potvrzením o stavu a pobytu (v
CP není tento údaj uveden) a rodný list, jste-li rozvedená/ý také pravomocný rozsudek o
rozvodu. Potvrzení o stavu a pobytu Vám vydá evidence obyvatel dle Vašeho trvalého
pobytu.

Rozvedl/a jsem se a v OP mám stále ženatý/vdaná. Chtěl/a bych uzavřít nové
manželství. Musím si dát vystavit nový OP, kde budu mít „rozvedená/ý“?
Pokud bude Váš stávající OP platný v době sňatku, není potřeba, abyste si dával/a vystavit
nový OP. Předložíte stávající s potvrzením o Vašem stavu, které obdržíte na evidenci obyvatel
dle Vašeho trvalého pobytu. Současně také předložíte pravomocný rozsudek o rozvodu
manželství.
-

Kdo může svědčit při sňatku ?

Svědek musí být zletilý. Státní občanství svědka, příbuzenský vztah ke snoubenci není
nikterak omezen. Před obřadem se musí prokázat platným průkazem totožnosti.


Další informace

• kterýkoliv matriční úřad
• stránky MV ČR http://www.mvcr.cz/
• evidenci znalců a tlumočníků naleznete na http://www.justice.cz/

