
 

 

ODBOR
OBČANSKO-SPRÁVNÍCH AGEND

Vážení snoubenci, k žádosti o uzavření manželství je třeba předložit: 
 
svobodní     - platné občanské průkazy 
                     - rodné listy (ne kopie nebo výpisy z knihy narození) 
                       Pokud rodný list nemáte, vyžádejte si jej na matrice příslušného úřadu                          
                       podle Vašeho místa narození. 

rozvedení   - předloží stejné doklady jako svobodní  + soudní rozhodnutí o rozvodu 
                      manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci  

ovdovělí  -  předloží stejné doklady jako svobodní + úmrtní list manžela nebo manželky 
 
 Snoubenci, kteří mají spolu dítě již před uzavřením manželství, přiloží k žádosti o uzavření 

manželství originál rodného listu tohoto dítěte. 

 Pokud některý ze snoubenců změní trvalé bydliště mezi dobou podání žádosti o uzavření 
manželství a datem sňatku, je nutné tuto změnu oznámit matrice a vyřídit si nový občanský 
průkaz. Je třeba nahlásit i každou další změnu občanského průkazu případně jeho ztrátu. 

 Ve svatební den se, prosím, dostavte na místo sňatku nejpozději 10 min.před začátkem obřadu.  

 Snoubenci i svědci předkládají v den sňatku platné občanské průkazy matrikářce k ověření 
totožnosti. 

 Občanské průkazy snoubenců jsou po obřadu znehodnoceny (jsou odstřiženy rohy) a jsou 
platné pouze po dobu 45 dnů od změny stavu (je-li stav v OP uveden) nebo příjmení (u toho 

z manželů, který mění příjmení), a to pouze na území ČR. 

 Svědkem může být svéprávná osoba starší 18 let. 

 Požaduje-li zaměstnavatel potvrzení o uzavření manželství za účelem proplacení volna na den 
svatby, předložíte po sňatku oddací list k nahlédnutí. 

 správní poplatky (vyměřují se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) 

- uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR  3 000 Kč 

- uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2 000 Kč 

- vydání povolení k uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou 
místnost  1 000 Kč 

 

 

 

 

 

Prosím vyplňte a odevzdejte spolu s dotazníkem k uzavření manželství na matrice 

 
Oddací list vám bude zaslán poštou  na adresu ....................................................................... 
 
Svědek ženicha:                                                  Svědek nevěsty: 
jméno a příjmení                                       jméno a příjmení 
rodné číslo                                                  rodné číslo 

Údaje svědků stačí nahlásit před svatebním obřadem. 
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Městský úřad Kroměříž 

Matrika manželství 

Velké náměstí 115/1 ( 1. patro, dveře č. 201) 

767 01 Kroměříž 

 

tel. 573 321 182 

jarmila.resutikova@mesto-kromeriz.cz  

 

úřední dny: 

pondělí, středa 7:30 – 12:00  12:30 – 17:00 hod. 

 

ostatní dny pouze po předchozí telefonické domluvě: 

úterý   8:30 – 11:30 12:00 – 14:00 hod. 

čtvrtek  8:30 – 11:30 12:00 – 14:00 hod. 

pátek   8:30 – 11:30 12:00 – 13:00 hod. 

 

Informace o platnosti cestovních dokladů po uzavření manželství: 

Městský úřad Kroměříž, Odbor občansko-správních agend, oddělení správních agend, 

cestovní doklady 573 321 172, 173 

 

Kontakty na snoubenci nejčastěji dotazovaná jiná vhodná místa k uzavření manželství: 

 

1) Kaple sv. Kříže, Octárna www.octarna.cz   

Sandra Mederová 573 505 621     

mob.: 606 791 092 mederova@octarna.cz  

 

2) Květná zahrada Kroměříž  www.kvetnazahrada-kromeriz.cz/cs 

Milada Pacíková 721 874 590 pacikova.milada@npu.cz  

 

      3)  Arcibiskupský zámek Kroměříž         www.zamek-kromeriz.cz  

tel. 737 452 637                        zamek-kromeriz@ado.cz 
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