Poučení pro snoubence o předkládání dokladů potřebných k vydání osvědčení
k církevnímu sňatku
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 – originál nebo ověřená kopie
doklad o státním občanství – OP
doklad o trvalém bydlišti – OP
rozvedení – navíc rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením o nabytí právní mocioriginál nebo ověřená kopie
ovdovělí – navíc úmrtní list zemřelého manžela – originál nebo ověřená kopie
nezletilí – navíc soudní rozhodnutí o povolení uzavřít manželství s doložkou právní
moci originál nebo ověřená kopie

Snoubenec, který je občanem ČR a má trvalé bydliště v cizině předkládá:
•

výše uvedené doklady vydané cizím státem, na jehož území má trvalý pobyt

Snoubenec, který není občanem ČR, předkládá:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

platný doklad totožnosti (OP, CD)
rodný list – originál nebo ověřená kopie
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 6 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
rozvedení – navíc rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením o nabytí právní moci –
originál nebo ověřená kopie
ovdovělí – navíc úmrtní list zemřelého manžela – originál nebo ověřená kopie
nezletilí – navíc soudní rozhodnutí o povolení uzavřít manželství s doložkou právní
moci originál nebo ověřená kopie
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, Lichtenštejnsko,
Norsko, Švýcarsko)

Listiny vydané cizím státem, který není součástí EU, musí být opatřeny potřebnými ověřeními
(apostila – vydává stát, který doklad vydal, superlegalizace – vydá Zastupitelský úřad ČR ve
státě, kde byl doklad vydán) dle mezinárodních úmluv a úředně přeloženy soudně určeným
tlumočníkem do českého jazyka.

Listiny vydané státem, který je součástí EU, musí být opatřeny vícejazyčným formulářem.

Dohoda o příjmení před uzavření manželství snoubenců
•
•

•
•

užívat společné příjmení (např. Dvořák-Dvořáková)
spolu s příjmením společným bude muž-žena užívat na druhém místě příjmení
předchozí (např. Dvořák-Dvořáková Novotná). Pokud jeden z rodičů bude
s příjmením společným užívat příjmení předchozí, nemá tato skutečnost vliv na
příjmení dítěte. Dítě ponese příjmení společné dle dohody (Dvořák-Dvořáková)
užívat každý své dosavadní příjmení a děti z manželství budou užívat příjmení
jednoho z manželů (např. Dvořák – Novotná, děti Dvořák – Dvořáková)
při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství
týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat
v mužském tvaru, jde-li o:
o cizinku
o občanku ČR, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině
o občanku ČR a její manžel je cizinec
o občanku ČR jiné než české národnosti

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 vlastní náklady. Bez
přítomnosti tlumočníka nelže manželství uzavřít.

