
 
Vážení snoubenci, 
 
 

rozhodli jste se uzavřít manželství před naším úřadem. Děkujeme Vám za Vaši důvěru a 
dovolujeme si Vás v následujících řádcích upozornit na některá organizační opatření a na náležitosti, 
které je třeba splnit. 

 
 

 Vámi požadovaný termín je třeba si objednat na matrice Městského úřadu Náchod 
nejpozději 1 měsíc před stanoveným dnem (z důvodu zamluvení volného termínu, včasného 
zajištění oddávajícího, výzdoby, provozu radnice,….) 

 
 Veškeré potřebné doklady je třeba předložit matrice nejpozději 4 týdny před daným 

termínem (matrikářka zkontroluje, zda jsou předloženy všechny potřebné doklady a případně Vás 
požádá o doložení  chybějících, dále je třeba  ve správním řízení event. povolit jiné vhodné místo 
dle § 12 z.č. 301/2000 Sb. o matrikách, apod.) 

 
 V případě, doklady nebudou předloženy včas, matrika Vás bude vyzývat k jejich doložení 

nejpozději do 4 týdnů před termínem.  Pokud z Vaší strany nedojde k žádné reakci, budeme nuceni 
Vámi zadaný termín nabídnout  jiným žadatelům.  

 
Z výše uvedených důvodů rozhodně doporučujeme snoubencům nejprve navštívit naši matriku a 
dohodnout si příslušný termín a až poté vyřizovat svatební oznámení, hostinu atp., neboť může dojít 
k tomu, že daný termín bude již naplněn a nebude možné snoubencům vyhovět a manželství před 
naším úřadem uzavřít. 
 
Jaké doklady musíte před uzavřením sňatku předložit? 
 

 Snoubenci - občané ČR s trvalým pobytem v ČR, vlastnící platný občanský průkaz, mají 
povinnost předložit tyto doklady: 

- vyplněný dotazník k uzavření manželství (formulář obdrží při zadání termínu sňatku na matrice) 
- platné občanské průkazy 
- rodné listy 
- pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, 

nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství 
 

 Snoubenec – občan ČR s trvalým pobytem v ČR, který nemá platný občanský průkaz, předloží: 
- platný cestovní pas a kromě dokladů uvedených v odst. 1)  předloží i 
- výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (neboť tento údaj 

není v CP uveden) 
- výpis z IS evidence obyvatel o osobním stavu (neboť tento údaj není v CP uveden) 
- snoubenec - občan ČR, s trvalým pobytem v cizině, předkládá potvrzení o místu trvalého pobytu a 

potvrzení o osobním stavu vydané ve státě, ve kterém má pobyt 
 
 
V případě nejasností se můžete samozřejmě informovat i telefonicky přímo na matrice MěÚ Náchod 
na tel. číslech   :   491 405 + kl. 212, kl. 213, kl. 218 
 
 
 
 


