
Matrika – uzavírání manželství                      

Uzavření manželství v matričním obvodu obce Kořenov a města Desná 

se řeší na matrice Městského úřadu v Desné, a proto je nutné, aby si 

snoubenci nejdříve dohodli termín svatebního obřadu s matrikářkou: 

Andrea Gergelyová, DiS. – email: matrikaved@mesto-desna.cz 

Jana Binderová – email: matrika@mesto-desna.cz 

telefonní spojení:   483 337 950, 737 248 438 

úřední hodiny: Po 7:00-17:00 hod. – polední pauza 11:30 –12:00 

                           St 7:00-17:00 hod. – polední pauza 11:30-12:00 

Nejpozději měsíc před dohodnutým termínem svatebního obřadu snoubenci předloží (v 

úřední dny a po telefonické dohodě) na matrice podklady potřebné pro vyplnění dotazníku 

k uzavření manželství.  

Oba snoubenci se musí dostavit osobně a současně uhradit případné správní poplatky. 

Podklady k sepsání dotazníku pro uzavření manželství jsou: 

 Platný průkaz totožnosti  

 Rodný list 

 Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec 

rozvedený) 

 Úmrtní list zemřelého manžela (ovdovělý snoubenec) 

 Rodné listy společných děti (pokud již snoubenci mají společné děti) 

Snoubenec - cizinec musí k výše uváděným dokladům také doložit: 

 potvrzení o osobním stavu a pobytu cizince 
 doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření 

manželství starší 6 měsíců (povolení domovského státu, že jejich občan může uzavřít 
manželství v ČR) – pokud domovský stát tento doklad nevydává, musí cizinec předložit 
potvrzení domovského státu o této skutečnosti 

 potvrzení o oprávněnosti pobytu pro cizince na území ČR (vydává Policie ČR – oddělení 
cizinecké policie) – tento doklad nesmí být starší 7 dnů ke dni uzavření manželství 
(doklad není vyžadován u cizince, který je občanem členského státu Evropské unie) 

Doklady vydané orgány cizích států musí být pro použití v ČR přeloženy do českého jazyka 
(soudním překladatelem) a musejí být opatřeny předepsanými ověřeními. 

Také u svatebního obřadu je nezbytná účast soudního tlumočníka, kterého si snoubenci 
zajišťují na vlastní náklady. 

 Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 
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Pokud občan s trvalým pobytem v ČR plánuje uzavření manželství v zahraničí, vydává matriční 
úřad (příslušný podle místa trvalého pobytu) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření 
manželství. 

Platnost tohoto dokladu je 6 měsíců a za jeho vystavení se hradí správní poplatek 500,- Kč. 

Církevní sňatky a vydávání osvědčení k uzavření církevního sňatku 

Prohlášení o uzavření manželství lze také učinit před příslušným orgánem církve, a to 
před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.  

Termíny církevních sňatků si snoubenci domlouvají s příslušnou církví. 

Toto manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve. 

Nejpozději měsíc před termínem církevního sňatku se oba snoubenci musí dostavit osobně na 
matriku Městského úřadu v Desné k vyplnění dotazníku a předložit potřebné doklady (viz. 
potřebné doklady k sepsání dotazníku pro uzavření manželství) a poté jim je vydáno osvědčení 
k uzavření církevního sňatku. 

 Za vydání osvědčení k církevnímu sňatku se nehradí žádný poplatek a je platné 6 měsíců ode 
dne vydání. 

Správní poplatky za uzavření manželství vybírané na matrice: 
(v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích) 

 1.000,- Kč - povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo na jiném vhodném 
místě 

 2.000,- Kč- uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má  trvalý pobyt 
na území ČR (jeden ze snoubenců je cizinec bez trvalého pobytu v ČR) 

 3.000,- Kč -uzavření manželství mezi snoubenci, kteří jsou cizinci bez trvalého pobytu 
v ČR 

Správní poplatek se nehradí v případě, že se svatební obřad bude konat v úředně stanovený 
den (středa, čtvrtek), ve stanoveném čase (11-14 hod.)a na stanoveném místě (obřadní 
místnost v Riedlově vile). 
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Informace pro snoubence 

V den svatby se snoubenci a jejich svědci dostaví na místo konání svatby minimálně 15 minut 
před obřadem (tak bude možno v klidu vyřídit potřebné náležitosti) a musí matrikářce předložit 
platné doklady totožnosti (bez těchto dokladů by nemohl svatební obřad proběhnout).  

- občanský průkaz ženicha 
- občanský průkaz nevěsty 
- občanské průkazy obou svědků (u cizinců cestovní pas) 

V případě opoždění příjezdu je s ohledem na ostatní svatby možno uskutečnit obřad až po posledním 
plánovaném obřadu téhož dne. 

Je vhodné si na svatbu zajistit tzv. ,,organizátora“ (seřazení 
do průvodu, špalír atd.)  

V případě konání svatebního obřadu venku je nutné mít 
zajištěnou i tzv. „mokrou variantu“ – př. přístřešek, stan… 

Svatby ,,venku“ jsou možné od května do září. 

Pokud obřad probíhá v obřadní síni v Riedlově vile, zajišťuje 
matrika základní květinovou výzdobu a hudební doprovod 
(reprodukovaná hudba). 

Zajištění fotografa nebo kameramana ke svatebním 
obřadům je záležitostí snoubenců. 

Přípravu a výzdobu místa pro svatební obřady konané, na jiném povoleném vhodném místě“ si zajišťují 
snoubenci sami, dle vlastních představ a požadavků. 

Po ustřihnutí rohu B občanského průkazu není možné vycestovat do zahraničí.  

Vycestovat lze pouze na platný cestovní pas. 

V případě konání svatebního obřadu v Kořenově v Tesařovské kapli je nutné se dohodnout i 
s majitelem objektu - Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Turnově, zda 
kaple není obsazená (tel:737 976 030). 

 

Oddací list se vydává ve lhůtě do 30 dnů ode dne uskutečnění svatebního obřadu. Převzít je 
možné jej osobně nebo se zasílá poštou na dohodnutou adresu. 
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