
Kalendář pro konání svateb v roce 2015 

 
Obecní úřad Lipnice nad Sázavou 
MATRIKA 
Alena Kučírková , matrikářka 
tel. 569 486 139 

 
Oddávací den je stanoven na pátek a sobotu. V jiný termín než je níže uveden bude 

sňatek zpoplatňován dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (správní 
poplatek 1000,- Kč za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo na jiném 

vhodném místě).  
Stanovené hodiny pro uzavření manželství jsou 10.00 – 14.00 (tzn. první sňatek od 

10.00 a poslední sňatek od 14:00 hodin).  

Stanovené místo pro uzavírání manželství u matričního úřadu v Lipnici nad Sázavou  je 
obřadní síň v  budově obecního úřadu čp. 50. 

 
Leden, únor, březen  – oddáváme pouze v obřadní místnosti obecního úřadu 

 
Duben     -  3.4.; 4.4.; 24.4.; 25.4. 

 
Květen     -  15.5.; 16.5. 

 
Červen    -  5.6.; 6.6.; 19.6.; 20.6.   

 
Červenec        -  3.7.; 4.7.; 24.7.; 25.7.      

 

Srpen      -  21.8.; 22.8.; 28.8.; 29.8. 
    

Září               -  4.9.; 5.9.; 18.9.; 19.9. 
 

Říjen             -  2.10.; 3.10.; 9.10.; 10.10.   
 

Listopad, prosinec  -  oddáváme pouze  v obřadní místnosti obecního úřadu    
       

 

Poplatky za svatební obřad v hradní kapli : 
1 000,- Kč  režijní poplatek 

1 000,- Kč správní poplatek  
          3 600,- Kč za pronájem kaple 

 
Poplatek za svatební obřad v obřadní místnosti :   

          1 000,- Kč režijní poplatek 

 

Doklady potřebné k uzavření manželství 

§ 32 
Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej 

matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. 
§ 33 

(1) Snoubenec, který je občanem a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je 
povinen matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu uvedenému v § 32 

připojit 



a. rodný list,  
b. doklad o státním občanství,  

c. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen "výpis z evidence 

obyvatel") o místě trvalého pobytu,  
d. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,  

e. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list 
zemřelého manžela.  

(2) Občan není povinen předkládat doklady uvedené v odstavci 1 písm. b) až e), pokud si 

skutečnosti v nich uvedené matriční úřad ověří z informačního systému evidence 
obyvatel, nebo informačního systému občanských průkazů, je-li na tento informační 

systém připojen způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo pokud je občan prokáže 
občanským průkazem. 

§ 34 
(1) Snoubenec, který je občanem a má trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji 

totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit doklady uvedené v § 33 odst. 1, nebo jim 
odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. 

(2) Doklady uvedené v § 33 odst. 1 písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, 

pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má 
snoubenec pobyt. 

§ 35 
(1) Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu (§ 32) připojí 

a. rodný list,  

b. doklad o státním občanství,  
c. doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství,  

d. potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,  
e. úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není 

třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k 
uzavření manželství,  

f. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít 

manželství, rozvedený,  
g. potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, 

je-li uzavíráno zástupcem,  
h. doklad, kterým je možné prokázat totožnost.  

(2) Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu nejpozději v den uzavření 

manželství potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií 
České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. 

(3) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; 
státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem. 

(4) Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření 
manželství starší 6 měsíců. 

§ 36 

Snoubenec, který je občanem, nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství 
(dále jen „bezdomovec“), jíž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky podle 

zvláštních právních předpisů,11) předkládá při uzavření manželství před zastupitelským 
úřadem České republiky v cizině také vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření 

manželství (dále jen "vysvědčení"). 
11) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů. 
§ 37 

Nezletilá fyzická osoba starší 16 let, 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, připojí k předepsanému 

tiskopisu (§ 32) rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.12) 
12) § 13 a 14 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění zákona č. 91/1998 Sb. 



§ 38 
O povolení uzavřít manželství zástupcem rozhoduje úřad s rozšířenou působností nebo 

krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu snoubence, popřípadě podle místa 

posledního trvalého pobytu. Pokud takový pobyt na území České republiky žádný ze 
snoubenců neměl, je příslušný k rozhodnutí Magistrát hlavního města Prahy. K žádosti o 

povolení uzavřít manželství zástupcem přiloží snoubenec doklady, které jsou přikládány k 
uzavření manželství, a písemnou plnou moc.13) 
13) § 9 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

§ 39 

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.6) Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na 
vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.14) Bez přítomnosti tlumočníka 

nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka 

jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník 
složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu. 
6) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové 
řeči a o změně dalších zákonů. 
14) § 86a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 155/1998 
Sb. 

§ 40 
O uzavření manželství se sepíše protokol, který podepisují 

a. manželé, svědci a oddávající,  

b. zástupce, je-li manželství uzavíráno zástupcem,  
c. tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení o uzavření manželství nutná (§ 39),  

d. matrikář, je-li uzavřen občanský sňatek.  

§ 41 
(1) Bylo-li manželství uzavřeno v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen,15) 

· před obecním úřadem, úřadem městské části či městského obvodu, v hlavním městě 

Praze úřadem městské části, který není matričním úřadem, zašle tento úřad do 3 
pracovních dnů protokol o uzavření manželství matričnímu úřadu příslušnému podle 

místa uzavření manželství,  
· před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla 

registrovaného v České republice a velitelem vojenské jednotky České republiky v 
zahraničí, zašlou tito protokol o uzavření manželství bezodkladně zvláštní matrice 

prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky a na území České republiky 
přímo.  

(2) V protokolu o uzavření manželství se uvedou alespoň jména a příjmení manželů, 

jejich rodná čísla, popřípadě datum a místo narození, platný úřední průkaz, kterým 
prokázali totožnost, a prohlášení, že jim nejsou známy okolnosti, které by uzavření 

manželství vylučovaly. 
15) § 7 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění zákona č. 91/1998 Sb. 

  
 


