
Poučení pro snoubence o předkládání dokladů potřebných k uzavření manželství nebo při 
vstupu do partnerství 

 
Veškeré listiny se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii 
 
Snoubenec, který je občanem ČR a má trvalý pobyt na území ČR, předkládá: 
-platný průkaz totožnosti( OP, CD ) 
-rodný list 
-doklad o státním občanství 
-doklad o trvalém bydlišti 
-doklad o osobním stavu 
-rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením o nabytí právní moci, nebo úmrtní list zemřelého 
manžela 
-pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera 
 
Snoubenec, který je občanem ČR a má trvalé bydliště v cizině předkládá: 
-výše uvedené doklady vydané cizím státem, na jehož území má pobyt 
 
Snoubenec, který není občanem ČR, předkládá: 
-platný doklad totožnosti (OP, CD) 
-rodný list 
-doklad o státním občanství 
-doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (tzn.vyjádření, že podle právních předpisů 
domovského státu je snoubenec způsobilý uzavřít manželství), tento doklad nesmí být k datu 
uzavření manželství starší 6ti měsíců. Nebo doklad, že stát tento dokument nevydává. Snoubenec si 
požádá o prominutí předložení příslušného dokladu (formou správního řízení-až 30 dní) 
-doklad o osobním stavu 
-doklad o trvalém pobytu 
-pravomocný rozsudek o rozvodu manželství , nebo úmrtní list zemřelého manžela 
-pravomocný rozsudek o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera 
-potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, toto potvrzení nesmí být ke dni 
uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. Nevztahuje se na občany EU a občany státu Dohody o 
Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichnštejnsko, Norsko, Švýcarsko) 
 
Listiny vydané cizím státem musí být opatřeny potřebnými ověřeními (Apostile, 
Superlegalizace) a úředně přeloženy soudně určeným tlumočníkem do českého jazyka. 
 
Pokud listiny nebudou matričnímu úřadu řádně a včas předloženy, nebude manželství 
uzavřeno. 
 
Pokud snoubenec/snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, jsou neslyšící nebo němí, je nutná 
přítomnost tlumočníka. Tlumočníka zajišťují snoubenci na vlstní náklady. Bez přítomnosti 
tlumočníka nelže manželství uzavřít. 
 
Toto poučení převzali: 
 
 
…..........................................................................    ….................................................................... 
   jméno a příjmení, podpis                                                jméno a příjmení, podpis 
 
 
V Hradištku dne: 



Předpokládané uzavření sňatku: 
 Den: 
 Čas: 
 
Místo uzavření sňatku: 
 Obřadní síň 
 Jiné vhodné místo: 
          adresa: 
 
 
Snoubenci předloží tyto doklady: 
 
 1.svobodní: a) rodné listy 
                              b)doklad totožnosti-platný OP, cestovní doklad 
          2.ovdovělí:  a) viz bod č. 1  
                              b)úmrtní list manžela nebo manželky 
 3.rozvedení: a) viz bod č.1 
                               b) právoplatné rozhodnutí soudu, kterým bylo manželství 
    rozvedeno 
 
Svědek ženicha: jméno a příjmení:  
                            rod. číslo: 
 
Svědek nevěsty: jméno a příjmení: 
                            rod. číslo: 



MUZ ŽnNn

Jméno' popř. jména
a příjmení

Rodné příjmení

Datum, místo a okres (stát)

narození

Rodné číslo

Osobní stav

Státní občanství

Bydliště (trvalý pob}.t)

DDTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Prohlášení o uzavŤení manželství bychom chtěli učinit před

(název úřadu)

v obřadní místnosti úřadu*)

na jiném vhodném místě*)

Jsme si vědomi , že pÍi uzavŤení manŽelství jsme povinni učinit dohodu o uživání
příjmení. Předběžně jsme se dohodli, že

a) příjmeníjednoho znás bude naším muž ........
příjmením společným žena:

b) si oba svá příjmení ponecháme muž:........
a prohlásíme, které z našich příjmení bude žena:
příjmením našich společných dětí děti: ........



c) příjmení jednoho znás bude naším muž:
příjmením společným, a muž - žena *), žena:
jehoŽ - jejíž*) příjmení nemá být příjmením děti:
společným, bude ke společnému příjmení
na druhém místě připojovat své dosavadní
příjmení

*) nehodící se škrtněte

Byli j sme poučeni o tom, že pÍt záptsu uzavřeni manželstvi Ize na zákIadě žáďostt žety,
jíž seuzavÍení manželstvitýká, uvést za stanovených podmínek v matričníknze příjmení,
které bude po uzavřenímanže|stvíužívat' v mužském tvaru.

Ženapředběžně žádá, aby její příjmení ........' vyplývající z dohody

' 
: :::-::::::::::::' ^:::']ll1 l]]] ;.ffi: 

manželství zapsáno v mužském tvaru:

a) cizinkou,
b) státní občankou České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
c) státní občankou České republiky' jejíž manžel je cizinec,
d) státní občankou České republiky, kteráje jiné než české národnosti. *)

Bereme na vědomí, že pŤi sňatečném obřadu uvedeme, dříve neŽ učiníme sňatečný projev
vůle, Že nám nejsouznámy pÍekážky, které by námbránily uzavÍítmanželství,ženavzit1emznáme
svůj zdravotní stav a že jsme zvážIi uspořádání budoucích majetkoÚch poměru' svého bydlení
a hmotné zajištění po uzavření manŽelství.

Prohlašujeme, že nejsme ve vztahu poručníka a poručence' dítěte a osoby, do jejíž péče
bylo dítě svěřeno, nebo pěstouna a svěřeného dítěte.

Máme spolu jíž tyto děti - jméno a příjmení, datum a místo narození - dokládá se rodným
listem dítěte (dětí):

Dohoda o příjmení se bude vztahovat i na toto dítě (děti) nevěsty' jehož fiejichž) otec
není zn{tm - dokládá se rodným listem dítěte (dětí):

podpis ženy

*) nehodící se škrtněte

V

podpis muže


