
Vážení snoubenci, 
 

manželství lze povolit uzavřít na kterémkoli vhodném místě na základě povolení příslušného 
matričního úřadu, do jehož správního obvodu toto místo spadá.  

Postupuje se podle zákona : 

• 301/2000 Sb.,o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů  
• 207/2001 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách  
• 89/2012 Sb., občanský zákoník  
• 634/2004 Sb., o správních poplatcích  
• 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním  
• 500/2004 Sb., správní řád 

Vaší povinností je oslovit matriku v Opavě, Krnovská ul. 71/B, a požádat o uzavření 
manželství. Bez Vaší osobní návštěvy (nebo prostřednictvím zmocněnce jednoho ze 
snoubenců)  na matrice nemůže být následně manželství uzavřeno. 
 
Provozní poplatek hrazený na matrice MM Opava činí 2 000 Kč. 
 
K uzavření manželství je třeba vyplnit Dotazník k uzavření manželství, přílohu k dotazníku, 
žádost o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě. 
Za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou 
místnost je stanoven správní poplatek 1 000 Kč (zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) 
 
Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané 
doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství.  
 

Snoubenec - občan ČR: 

• platný občanský průkaz, případně cestovní doklad (v tomto případě je nutné předložit 
Výpis z informačního systému obyvatel o stavu a bydlišti, vydává evidence obyvatel v 
místě trvalého pobytu fyzické osoby). 

• rodný list 
• pravomocný rozsudek o rozvodu manželství 
• pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství 
• úmrtní list manžela, případně partnera 
• potvrzení o stavu a bydlišti, vydané cizím státem, je-li snoubenec občan ČR s trvalým 

pobytem v cizině 

Snoubenec - cizinec: 

• platný cestovní doklad 
• rodný list 
• potvrzení o stavu a bydlišti 
• vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=634~2F2004~20Sb.&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=634~2F2004~20Sb.&rpp=15#seznam


• potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, vydané Cizineckou policií ČR, které 
není starší 7 pracovních dnů v den uzavření manželství (neplatí pro občany členských 
států EU) 


