SVATEBNÍ OBŘADY

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že
spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti
dvou svědků.
Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.
Termíny svatebních obřadů lze rezervovat osobně nebo telefonicky na tel. č. 596 540 146 v
úředních dnech: pondělí a středa od 7:00 - 12:00 a od 13:00 - 17:00.

OBŘADNÍ SÍŇ
Oddávací místo: obřadní síň v budově Obecního úřadu Dětmarovice
Oddací den: sobota (neoddává se v době konání voleb)
Svatební obřady se nekonají v neděli a o státních svátcích.
Usnesením č. 829/26 ze zasedání Rady obce Dětmarovice, které se konalo dne 7.9. 2020, se
stanovuje místo : Obřadní síň Obecního úřadu Dětmarovice, čp. 27 a termíny svatebních
obřadů (viz. stanovení obřadních dní a hodin).
V ostatních dnech lze povolit uzavření manželství pouze na základě domluvy s matrikářkou
z důvodu provozního a personálního zajištění obřadu.
Matriční úřad odpovídá za organizační průběh svatebního obřadu pouze v úředně určené
místnosti,
tedy
v
obřadní
síni
Obecního
úřadu
Dětmarovice.
Dále Rada Obce Dětmarovice stanovila tyto podmínky pro uzavírání manželství mimo
úředně určenou místnost:


veškeré záležitosti spojené s organizačním zajištěním obřadu si zajišťují snoubenci
na své vlastní náklady (pronájem, výzdoba, ozvučení, hudba, přípitek apod.),



průběh svatebního obřadu je věcí dohody snoubenců s matričním úřadem vyjma
náležitostí, které jsou stanoveny příslušnými právními předpisy,



snoubenci jsou povinni zabezpečit prostor pro oddávajícího a matrikářku na přípravu
před zahájením svatebního obřadu a při samotném obřadu,



dohodnutá doba začátku obřadu je závazná a snoubenci jsou povinni ji dodržet,



při podání žádosti snoubenci písemně určí, jak bude zajištěn svatební obřad při
nepřízni počasí v případě, že se má konat mimo uzavřené prostory.

Oddávajícími jsou:


starosta obce:




místostarostka obce: Ing. Marek Svrčina
místostarosta obce: Ing. Leonard Mynář





členka zastupitelstva: Ing. Kamila Badurová
členka zastupitelstva:Mgr Michaela Kaděrová
člen zastupitelstva: Mgr. Libor Stáňa

Ing. Ladislav Rosman

Občané ČR předkládají vyplněný dotazník k uzavření manželství společně s těmito
doklady:
Doklady potřebné k uzavření manželství:
• platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad)
• doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním
dokladem)
• rodný list
• pokud se jedná o ovdovělého snoubence - úmrtní list zemřelého manžela
• pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, pokud byl rozvod vysloven
soudem cizího státu a jeho rozsudek není v České republice účinný,
pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku
• jde-li o osobu nezletilou starší 16 let, předloží pravomocné rozhodnutí soudu o povolení
uzavřít manželství
• osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická
osoba stižená
duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům,
předloží pravomocné
rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství
Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému dotazníku připojí:
• rodný list
• doklad, kterým je možno prokázat totožnost
• doklad o státním občanství
• vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
• potvrzení o osobním stavu a pobytu
• jde-li o ovdovělého cizince – úmrtní list zemřelého manžela (není třeba předkládat, je-li
tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)
• pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství

Snoubenec, který je cizincem, dále předloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území
ČR, vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních
dnů.
Toto
potvrzení
nemusí
předkládat
občané
států
Evropské
unie.

Od 1. 2. 2006 nevydávají slovenské úřady vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření
manželství.
Snoubenec, který tedy má Slovenské státní občanství a nemá trvalý pobyt na území
České republiky déle než dva roky, žádá matriční úřad o prominutí tohoto dokladu.
Veškeré listiny vydané v cizím jazyce musí být úředně přeloženy do českého jazyka (netýká
se dokladů ve slovenském jazyce). U některých států musí být doklady k uzavření manželství
opatřeny vyšším ověřením (Apostille, superlegalizace).

Uvedené doklady se předkládají nejpozději 30 dnů před domluveným termínem svatby.

Církevní sňatek – snoubenci vyplní na matrice podle místa konání sňatku Žádost o
vydání osvědčení k uzavření manželství před orgánem církve, ke které předloží stejné
doklady jako u sňatku civilního. Osvědčení má platnost 6 měsíců od jeho vydání.

Matriční poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích:






Sňatek zdarma mají snoubenci, jejichž svatební obřad se bude konat v
stanoveném oddávacím místě a ve stanovený oddací den.
V případě svatebního obřadu mimo určenou místnost, nebo mimo stanovený
oddací den, činí poplatek: 1.000,- Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České
republiky, činí poplatek 3.000,- Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na
území České republiky, činí poplatek 2.000,-Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s
cizincem činí poplatek 500,- Kč

Kontakt:
matrikářka Ing. Jana Timko
telefon: 596 540 146
e-mail: matrika@detmarovice.cz

Jubilejní výročí svatby
Chcete oslavit zlatou nebo diamantovou svatbu a chcete si tento den slavnostně
připomenout v obřadní síni?
V obřadní síni se rovněž konají i tzv. jubilejní svatby. Manželé, kteří v manželství prožili
společně 50 a více let, mohou po předchozí dohodě s matrikářkou slavnostně obnovit svůj slib.
O konání tohoto slavnostního obřadu mohou požádat jak jubilanti, tak i jejich děti.
K tomuto slavnostnímu obřadu se můžete přihlásit na Obecním úřadě Dětmarovice u
paní Ing. Jany Timko nebo u paní Taťány Čempelové, tel.: 596 540 146 a 596 540 147.
VÝROČÍ SVATEB
1. bavlněná svatba
2. papírová svatba
3. kožená svatba
4. květinová svatba
5. dřevěná svatba
6. železná svatba
7. vlněná svatba
8. bronzová svatba
9. měděná (nebo hliněná) svatba
10. cínová svatba
11. ocelová svatba
12. hedvábná svatba
13. krajková svatba
14. slonovinová svatba
15. křišťálová (skleněná) svatba
20. porcelánová svatba
25. stříbrná svatba
30. perlová svatba
35. korálová (nebo plátěná) svatba
40. rubínová svatba
45. safírová svatba
50. zlatá svatba
55. smaragdová svatba
60. diamantová svatba
65. kamenná svatba
70. platinová (někde svatba milosti)

Vítání nových občánků
V neposlední řadě se v obřadní síni Obecního úřadu Dětmarovice koná (dle počtu narozených
dětí) vítání nových občánků obce.
Rodiče nových občánků (s trvalým pobytem v Dětmarovicích) obdrží k účasti pozvánku.

Zodpovídá: Ing. Jana Timko

