Svatby na území obce Slatinice

Základní informace
Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy
(snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství, o tom, že spolu vstupují do manželství.
Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Snoubenci.
Podmínky a postup řešení
Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané
doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných
dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení tak, aby bylo možné spolehlivě
prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto
zákonem a zákonem o rodině.
Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin, musí být předkládány v originále.
Jsou-li doklady vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními,
nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.
Občanský sňatek na území obce Slatinice se uzavírá před:
starostou obce Lutín
starostou obce Slatinice, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu
v obci Slatinice
Církevní sňatek
Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před příslušným orgánem církve, a to před osobou
pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě
určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo
náboženské úkony.
Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech
požadavků pro uzavření platného manželství. Bez tohoto "osvědčení" nelze církevní sňatek
uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení k církevnímu sňatku vydává matriční úřad, v
jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 3 měsíce ode dne vydání.
K žádosti o vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství
občanskou formou.
Místo uzavírání manželství
Manželství se uzavírá na místě určeném pro konání slavnostních obřadů.
Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném
vhodném místě ve svém správním obvodu. Matriční úřad odpovídá za průběh obřadu pouze v

obřadní síni v Lutíně. U obřadů, konaných mimo tuto určenou místnost, je průběh obřadu věcí
snoubenců, včetně hudby a ozvučení. Snoubenci zabezpečí prostor pro oddávajícího a
matrikáře a dodrží sjednanou dobu začátku svatebního obřadu. Za povolení konání svatebního
obřadu mimo obřadní síň snoubenci hradí v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní
poplatek.
Dotčené instituce
Pokud chcete uzavřít manželství ve Slatinicích, dostavte se na Obecní úřad Lutín, odd.
matrika.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Termín sňatku Vám bude na matrice v Lutíně závazně zadán po předložení všech dokladů
potřebných k uzavření manželství a to nejpozději 14 dnů před uzavřením manželství. (V
případě sňatku v budově Obecního úřadu Slatinice – po dohodě.)
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
vyplněný dotazník k uzavření manželství
platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
rodný list
doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním
pasem)
výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o
osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný
rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství
opatřené doložkou o právní moci
jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít
manželství opatřené doložkou o právní moci
jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o
oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které
nesmí být starší 7 pracovních dnů
Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan Evropské unie, občan
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island,
Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska.
Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být
opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a
úředně přeloženy do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem
spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec,
popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství
přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.
Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.

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 svatby.
Další účastníci
Pokud snoubenec (popřípadě svědek) nemluví nebo nerozumí česky je při prohlášení o
uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze
snoubenců na vlastní náklady, bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření
manželství v těchto případech učinit.
Návazné činnosti
V případě uzavření manželství dochází u snoubenců ke změně osobního stavu popřípadě i ke
změně příjmení a tím i ke změně povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu.
Z tohoto důvodu je občan povinen do 15-ti pracovních dnů po obdržení oddacího listu
požádat o vydání nového občanského průkazu.
K žádosti je třeba doložit:
původní občanský průkaz
potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP
oddací list

