
Informace k uzavření manželství 
 
Uzavírání manželství se řídí právním řádem ČR. Od 01.01.2014 je upraveno zákonem  
č.  89/2012 Sb. občanský zákoník a dále pak zák.č. 201/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení  
a o změně některých souvisejících zákonů jak vyplývá z pozdějších změn. 
 
K vyplněnému dotazníku k uzavření manželství oba snoubenci předloží: 

1. občanský průkaz 
2. rodný list 
3. doklad o státním občanství (lze nahradit OP) 
4. výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu (lze nahradit OP) 
5. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP) 
6. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením právní moci (pokud je snoubenec rozvedený) 
7. úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý) 
8. rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již mají společné děti) 
9. rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám) 

 
Vyplněný dotazník k uzavření manželství a výše uvedené předepsané doklady odevzdají  snoubenci 
na matričním úřadě Městského úřadu Kuřim, 1. poschodí dv.č 205, tel. 541422309, kde si také 10 dní 
po sňatku vyzvednou oddací list a ostatní doklady (úřední hodiny matričního úřadu jsou pondělí  
a středa 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin) 
 
Pokud některý ze snoubenců změní trvalé bydliště mezi dobou od podání žádosti o uzavření 
manželství a datem sňatku, oznámí tuto skutečnost na matrice, taktéž pokud dojde k výměně 
občanského průkazu. 
 
Požaduje-li zaměstnavatel potvrzení o uzavření manželství za účelem proplacení volna na den svatby, 
předložte po sňatku zaměstnavateli oddací list k nahlédnutí. 
 
Dle ustanovení § 34 odst. 3 písm. c) zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech,  platnost 
občanského průkazu, v němž je uveden rodinný stav, skončí uplynutím 45 dnů od uzavření 
manželství. 
 
Svědci: 
1. jméno a příjmení ................................................................................................................. 
    rodné číslo ................................................ místo narození ................................................. 
2. jméno a příjmení ................................................................................................................. 
    rodné číslo ................................................ místo narození ................................................. 
 
svědky mohou být pouze osoby starší 18 let, i cizí státní příslušníci. Při svatebním obřadu se svědci 
musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Pokud dojde 
ke změně nahlášeného svědka stačí tuto změnu oznámit před obřadem. 
 
 
Snoubenec, který je cizincem (§ 35 zák. o matrikách) předloží k předepsanému tiskopisu: 

1. rodný list 
2. doklad o státním občanství (cestovní doklad) 
3. doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství 
4. potvrzení o osobním stavu a pobytu 
5. úmrtní list zemřelého manžela, jde.li o ovdovělého cizince. Tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost 

uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství 
6. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství je-li cizinec, který chce uzavřít manželství rozvedený 
7. doklad, kterým je možno prokázat totožnost 

 
Údaje pod bodem 2-4 mohou být uvedeny v jednom dokladu. 
 
Dále snoubenec, který je cizincem (netýká se občanů EU) předloží matričnímu úřadu nejpozději v den 
uzavření manželství potvrzení o oprávněném pobytu na území ČR, vydané Policií ČR, které nesmí být 
ke dni uzavření manželství starší 7-mi pracovních dnů. 
 

 


