OBECNÍ ÚŘAD POPICE
matrika
691 27 Popice, Hlavní 62, IČO 00283517

Informace k uzavření manželství
Manželství se uzavírá svobodným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do
manželství. Sňatečný obřad je veřejný a 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.
Občanský sňatek
Jde-li o občanský sňatek, snoubenci se obrátí na matriční úřad, do jehož správního obvodu
spadá vybrané místo k uzavření manželství.
Církevní sňatek
Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před příslušným orgánem oprávněné církve a to
před osobou pověřenou touto církví nebo náboženskou společností.
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 o církevním sňatku. Bez tohoto „osvědčení“ nelze církevní
sňatek uzavřít.
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.
Sňatek v cizině
Před konáním sňatku v cizině je třeba si vyřídit 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 doklad opatřit vyšším ověřením, se informujte na matričním úřadě.
Za vydání Vysvědčení o právní způsobilosti se platí správní poplatek.

Doba a místo obřadu
Zastupitelstvo obce Popice stanovilo den k provádění svatebních obřadů a to pátek v době
od 08:00 – 14:00 hodin. V tento den a určené hodiny snoubenci s trvalým pobytem na území
ČR za uzavření manželství nehradí správní poplatek.
Uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě popřípadě v jinou než stanovenou dobu se
provádí na základě povolení správním orgánem ( správní poplatek činí 1000 Kč).
Smluvní odměna za konání obřadu v den státního svátku, mimo stanovenou dobu, mimo
schválené místo ke konání sňatečných obřadů činí dle usnesení ZO Popice číslo 42/8/2018
3 000 Kč, s výjimkou snoubenců, z nichž alespoň jeden má trvalý pobyt v obci Popice.
Stanovené podmínky pro konání obřadu mimo obřadní síň Obecního úřadu Popice:
• Veškeré náklady s uspořádáním svatebního obřadu nesou snoubenci (hudba, recitace,
výzdoba, organizace svatebního obřadu, dovoz i odvoz oddávajícího a matrikáře,
zajištění důstojného prostředí pro oddávajícího a matrikáře).
•

V případě nepříznivého počasí při konání svatebního obřadu „pod širým nebem“ je
třeba stanovit snoubenci náhradní řešení.

•

Obecní úřad Popice svatební obřad zajišťuje pouze formálně - vyřízení všech
potřebných dokladů pro uzavření manželství předepsaných zákonem, zajištění
oddávajícího a matrikáře, provedení svatebního obřadu, vystavení oddacího listu.

Rezervace svatebního obřadu
Rezervace svatebního obřadu se činí na Obecním úřadě v Popicích.
Snoubenci musí nejprve ohledně rezervace místa a doby obřadu kontaktovat matriku, která
poskytne informace o aktuálních volných termínech.
Rezervaci je možné provést osobně v úřední hodiny pro veřejnost - pondělí a středa od 7:30
do 17:00 hod., telefonicky na tel. čísle 519 415 523 nebo na e-mail:
podatelna@obecpopice.eu.
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.
Termíny na následující kalendářní rok začíná matriční úřad přijímat od měsíce října stávajících
roku.
Jaké doklady a informace musíte matričnímu úřadu předložit:
• vyplněný dotazník k uzavření manželství
• vyplněnou žádost o uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě popř. mimo
stanovenou dobu
• vyplněnou žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku
• platný průkaz totožnosti ( občanský průkaz, cestovní pas)
• rodné listy
• doklad o státním občanství ( lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním
pasem)
• doklad 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 dítěte
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 sňatku.

Jitka Vintrlíková, matrikářka

INFORMAČNÍ LIST

termín a místo sňatku

jména a příjmení snoubenců

kontaktní údaje: telefon, email

pořadí uzavíraného manželství:

muž:________________

žena:_____________________

nejvyšší dosažené vzdělání:

muž:________________ žena:_____________________

Termín návštěvy k provedení ověření totožnosti: ____________________________________

Oddací list:
* převezmete osobně (termín) __________________________________________________
* zaslat poštou (komu, adresa)__________________________________________________
___________________________________________________________________________

Občanské průkazy snoubenců před obřadem předkládá a po obřadu s vyznačenou změnou
přebírá: _____________________________________________________________________
Ověření totožnosti svědků předložením občanského průkazu se provádí před obřadem osobně.

__________________________________________________
podpisy snoubenců

Obecní úřad Popice
Hlavní 62
691 27 Popice

PŘÍLOHA K DOTAZNÍKU O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ
SVĚDCI:
svědek ženicha

svědek nevěsty

otec ženicha

matka ženicha

Jméno a příjmení
Rodné číslo
V případě cizího státního občana
datum a místo narození

RODIČE:
Jméno a příjmení
roz.
Datum narození
Místo a okres narození

otec nevěsty

matka nevěsty

Jméno a příjmení
roz.
Datum narození
Místo a okres narození

matrika - tel.číslo 519 415 523
e-mail: podatelna@obecpopice.eu

Obecní úřad Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice
V Popicích dne:

Žádost o povolení uzavřít manželství
*- na kterémkoli vhodném místě

* - mimo stanovenou dobu

dle § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Popice dne 28.02.2018 schválilo dobu pro konání obřadů uzavření manželství na pátek od
08:00 do 14:00 hodin a místnost pro konání obřadů – obřadní síň Obecního úřadu Popice, Hlavní 62, vyjma
schválených státních svátků.
Žádáme tímto Obecní úřad Popice o povolení uzavření manželství *na kterémkoliv vhodném místě; *mimo
stanovenou dobu pro konání obřadů
*nehodící se škrtněte

Místo:
k.ú. …………………………………..………………… č.p./č.or./č.ev. ……………………………………
popř. bližší označení místa …………………………………………………………………………………
V případě nepříznivého počasí při konání svatebního obřadu „pod širým nebem“ volíme
toto
náhradní řešení:
…………………………………………………………………………………………………………………….
Termín:

Údaje o snoubencích:

hodina:

MUŽ:

ŽENA:

jméno a příjmení :
datumnarození :
místo narození :
trvalý pobyt: :

doklad totožnosti :

Prohlášení
Podle ustanovení § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně souvisejících
zákonů, v platném znění, žádáme o povolení uzavřít manželství mimo místo - mimo dobu, určené OÚ
Popice. Prohlašujeme, že jsme si vědomi veškerých možných rizik, vzniklých při uzavírání sňatku mimo
úředně určenou oddací síň.

Bereme na vědomí:
- Veškeré náklady s uspořádáním svatebního obřadu nesou snoubenci (hudba, recitace, výzdoba,
organizace stavebního obřadu, dovoz a odvoz oddávajícího a matrikáře, zajištění důstojného prostředí
pro oddávajícího a matrikáře).
- V případě nepříznivého počasí při konání svatebního obřadu „pod širým nebem“ je třeba stanovit
náhradní řešení.
- Obecní úřad Popice svatební obřad zajišťuje pouze formálně: vyřízení všech potřebných dokladů pro
uzavření manželství předepsaných zákonem, zajištění oddávajícího a matrikáře, provedení svatebního
obřadu, vystavení oddacího listu.
Správní poplatek za provedení obřadu mimo obřadní místnost činí 1 000 Kč. Bereme na vědomí, že
pokud bude žádosti vyhověno, není již možné vrácení poplatku (dle § 7, odst. 1 písm. a) sazebníku
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích), a to, i když k uzavření manželství nedojde.
Smluvní odměna za konání obřadu v den státního svátku, mimo stanovenou dobu, mimo schválené
místo ke konání obřadů činí dle usnesení ZO Popice číslo 42/8/2018 3 000 Kč, s výjimkou snoubenců,
z nichž alespoň jeden má trvalý pobyt v obci Popice.

Podpis muže : …………………………………………...............

Podpis ženy : …………………………………………..............

Správní poplatek ve výši 1 000,- Kč dle položky 12 písm.c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích uhrazen dne ………………………… číslo dokladu …………………

Poplatek lze uhradit na účet Obec Popice č. 1381813359/0800, Vs (RČ nevěsty)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základě žádosti snoubenců ze dne …………………… bylo povoleno uzavřít manželství na
kterémkoli vhodném místě a mimo dobu stanovenou ZO Popice.

……………………………………………………………….………...............
Obecní úřad Popice, Jitka Vintrlíková, matrikářka

Tuto skutečnost bereme na vědomí.
Podpis muže ....................................................................
Podpis ženy ....................................................................

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ
MUŽ

ŽENA

Jméno, popř. jména
a příjmení

Rodné příjmení
Datum, místo a okres (stát)
narození

Rodné číslo

Osobní stav

Státní občanství

Bydliště (trvalý pobyt)

Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před
……………………………………………………………………………………………………………..
(název úřadu)
v obřadní místnosti úřadu*)
na jiném vhodném místě*)
Jsme si vědomi, že při uzavření manželství jsme povinni učinit dohodu o užívání příjmení. Předběžně jsme se dohodli, že:
a) příjmení jednoho z nás bude naším příjmením společným

muž ………………………..…………………………….

žena ……………………………………………………...
b) si oba svá příjmení ponecháme a prohlásíme, které z našich
příjmení bude příjmením našich společných dětí
muž ..…………………………………………………….
žena ……………………………………………………..
děti ………………………………………………………
c) příjmení jednoho z nás bude naším příjmením společným,
a muž – žena *), jehož – jejíž *) příjmení nemá být příjmením
společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě
připojovat své dosavadní příjmení
muž …………………………………………………….
žena ………………………………………………..…..
děti ……………………………………………………..
*) nehodící se škrtněte

Byli jsme poučeni o tom, že při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést
za stanovených podmínek v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru.
Žena předběžně žádá, aby její příjmení …………………………….……….., vyplývající z dohody o příjmení po uzavření manželství,
bylo v knize manželství zapsáno v mužském tvaru: …………………………………………., protože je
a)
b)
c)
d)

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

Bereme na vědomí, že při uzavření manželství budeme prohlašovat, že nám nejsou známy okolnosti vylučující uzavření
manželství, že navzájem známe svůj zdravotní stav, a že jsme zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání
budoucího 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 již tyto děti – jméno a příjmení, datum a místo narození – nutno doložit rodným listem děti
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Dohoda o příjmení se bude vztahovat i na toto dítě (děti) nevěsty, jehož (jejichž) otec není znám – nutno doložit rodným
listem dítěte (dětí):
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

V ………………………………………………………………..

……………………………………………………….
podpis ženy
*) nehodící se škrtněte

………………………………………….………….
podpis muže

