
Matriční úřad Vrchotovy Janovice – Informace k uzavření manželství 

Místo a doba sňatečného obřadu 

Rada městyse Vrchotovy Janovice v souladu s § 11a odst. 3 zákona o matrikách stanovila jako místo 

pro konání slavnostních obřadů – obřadní síň Úřadu městyse Vrchotovy Janovice, č. p. 2 a to v pondělí 

až čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod. 

Sňatečný obřad je v souladu s ust. § 12 zákona o matrikách možno uskutečnit na kterémkoliv jiném 

vhodném místě a mimo dobu stanovenou radou městyse. U svatebního obřadu, který probíhá mimo 

obřadní síň (na jiném vhodném místě) matriční úřad neodpovídá za průběh svatebního obřadu. 

Snoubenci si všechny formální a organizační záležitosti spojené se zajištěním obřadu vyřizují sami na 

své náklady (pronájem, výzdoba, hudba aj.) 

Dohodnutá doba začátku obřadu je však závazná a je nutno ji bezpodmínečně dodržet. 

Poplatky za sňatečný obřad 

Uskutečnění sňatečného obřadu na stanoveném místě a ve stanoveném čase je pro osoby s trvalým 

pobytem na území ČR zcela zdarma. 

Podle § 12 matričního zákona však matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření 

manželství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu nebo mimo dobu 

stanovenou radou obce. Uskutečnění obřadu mimo stanovené místo nebo dobu podléhá podle zákona 

č. 634/2004 Sb. správnímu poplatku a to 1.000,- Kč. 

Poplatek je splatný před provedením sňatečného obřadu. V hotovosti do pokladny městyse, kartou 

v pokladně městyse nebo převodem na účet 5429121/0100 s var. symbolem 1361.  

Předběžná rezervace sňatečného obřadu  

Snoubenci si předběžně rezervují termín sňatečného obřadu na matričním úřadě ve Vrchotových 

Janovicích telefonicky nebo e-mailem. V případě konání sňatečného obřadu mimo obřadní síň 

matričního úřadu, např. na zámku Vrchotovy Janovice, je třeba mít zajištěný tento prostor. 

Rezervace termínu za účelem zajištění účasti oddávajícího a matrikářky se provádí ověřením 

zamýšleného termínu a času a sdělením jmen, příjemní a rodných čísel snoubenců. Při předběžné 

rezervaci bude dohodnut termín předsňatečného řízení. 

Předsňatečné řízení 

Při přědsňatečném řízení je nutná osobní přítomnost obou snoubenců. Snoubenci při předsňatečném 

řízení předkládají občanské průkazy a rodné listy. V případě specifické nutnosti předložit další doklady, 

bude matrikářka snoubence informovat o nutnosti doložit další doklady (rozvedený či ovdovělý 

snoubenec, cizinec, společné dítě apod.) Snoubenci vyplňují Dotazník k uzavření manželství, který je 

zákonem stanoveným dokladem předsňatečného řízení. V případě, že se sňatečný obřad koná mimo 

obřadní síň matričního úřadu nebo v jinou než stanovenou dobu, vyplňují snoubenci rovněž žádost o 

povolení sňatečného obřadu mimo místo určené.  

Matriční úřad upozorňuje, že závazně je termín rezervován až ve chvíli řádného ukončení 

předsňatečného řízení o zaplacení správního a provozního poplatku, podléhá-li mu obřad.  

 

 



Sňatečný obřad 

Obřad probíhá dle individuálních přání snoubenců. V případě, že obřad probíhá mimo stanovené místo, 

tj. obřadní síň matričního úřadu, matriční úřad neodpovídá za jeho průběh.  

Projev oddávajícího je se snoubenci dopředu konzultován. Znění projevu však snoubencům dopředu 

poskytováno není.  

K obřadu jsou snoubenci a svědci povinni předložit občanské průkazy nebo cestovní doklady. Je 

nezbytné, aby byly doklady platné. 

Při sňatečném obřadu snoubenci a svědci podepisují Protokol o uzavřeném manželství, na jehož 

základě dojde k zápisu uzavřeného manželství do matriční knihy a do základních registrů.  

Při obřadu je snoubencům, kteří mají v občanském průkazu uveden rodinný stav nebo v důsledku 

uzavření manželství dochází ke změně příjmení, znehodnocen občanský průkaz. Vzhledem k úpravě 

legislativy nevydává matriční úřad žádný doplňkový doklad. Platnost občanského průkazu pak skončí 

uplynutím 45 dnů ode dne uzavření manželství. 

Oddací list je vydáván zpravidla neprodleně po sňatečném obřadu a zasílán doporučeně do vlastních 

rukou na adresu sdělenou matričnímu úřadu jednomu ze snoubenců. Pokud není sdělena konkrétní 

adresa bude oddací list odeslán na adresu toho z novomanželů, u něhož nedošlo ke změně příjmení 

v důsledku uzavření manželství. 

 

Kontaktní údaje Matričního úřadu Vrchotovy Janovice: 
Úřad městyse Vrchotovy Janovice 
Matrika 257 53 Vrchotovy Janovice 2 
www.vrchotovyjanovice.eu 
tel.: 317 835 160, 317 835 136 
matrika@vrchotovyjanovice.eu 
číslo b. ú.: 5429121/0100, v.s.: 1361, pozn.: příjmení snoubenců 

http://www.mestysvrchotovyjanovice.cz/

