
   nebo úředně ověřený výpis z knihy registrovaného 
   partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno 
   rozhodnutím soudu. 
• Jestliže je osoba, která chce vstoupit do partnerství, 
   cizincem bez trvalého pobytu na území ČR, připojí ještě 
   potvrzení o osobním stavu a potvrzení o oprávněnosti 
   pobytu na území ČR, vydané Cizineckou policií ČR, 
   které není k datu prohlášení starší 7 pracovních dnů. 

Dostupné informační letáky: 
• Cestovní doklady 
• Dávky sociální péče 
• Dopravní agenda (Řidičský průkaz, Mezinárodní řidičský 
průkaz, 
  Výpis z bodového systému) 
• Evidence obyvatel (Přihlášení, Zrušení trvalého pobytu) 
• Krizové situace 
• Matrika I (Manželství, Registrované partnerství) 
• Matrika II (Narození, Úmrtí, Duplikáty matričních dokladů) 
• Matrika III (Výpisy z rejstříků, Ověřování pravosti podpisu a 
shody opisu) 
• Náhradní rodinná péče (Osvojení, Pěstounská péče, 
Poručnictví) 
• Nepořádek kolem nás 
• Občanské průkazy 
• Poplatky (ze psů, za komunální odpad) 
• Práva občana při komunikaci s úřadem 
• Právní odpovědnost náctiletých 
• Průkaz mimořádných výhod 
• Rozchod rodičů 
• Trestná činnost a výchovné problémy u nezletilých a 
mladistvých 
• Týrané a zneužívané děti 

Úřední hodiny Magistrátu města Liberec: 

RÁDCE 

OBČANA  

Matrika I 

• Manželství 
• Registrované partnerství Správní poplatek: 

• Uzavření registrovaného 
  správnímu poplatku. 

Lhůta pro vyřízení: 

• Termín lze u MML rezervovat maximálně 6 měsíců 
  před požadovaným termínem. 

Další činnosti, které jsou požadovány: 

• Výměna občanského průkazu 

Nejčastější dotazy: 

Jsou nutní také 2 svědci jako v případě uzavření man- 
želství? 
Ne, prohlášení se činí před matrikářem na základě otáz- 
ky, položené osobám vstupujícím do partnerství, zda 
chtějí spolu vstoupit do partnerství. Dříve než učiní pro- 
hlášení, osoby vstupující do partnerství výslovně uvedou, 
že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do part- 
nerství. Protokol o prohlášení podepisují osoby vstupují- 
cí do partnerství, matrikář, případně tlumočník, je-li jeho 
přítomnost k prohlášení nutná (pokud je jeden z partne- 
rů cizinec, který nerozumí česky – zajišťují partneři). 

partnerství nepodléhá 

pondělí a středa 
úterý a čtvrtek 
pátek 

8.00–17.00 
8.00–16.00 
8.00–14.00 

Každý poslední pátek v měsíci je tzv. sanitární den, 
kdy jsou všechny objekty magistrátu pro veřejnost 
uzavřeny. 

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
Telefon: 485 243 111 
Fax: 485 243 113 
E-mail: info@magistrat.liberec.cz 
E-podatelna: posta@magistrat.liberec.cz 
Web: www.liberec.cz 

Kontakt: 
Magistrát města Liberce, odbor správní, oddělení matriky, 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
Tel.: 485 243 723 
Aktuální telefonní seznam naleznete na: 
www.liberec.cz – kontakty. 

Letáky jsou k dispozici ke stažení na 
www.liberec.cz 



 

Uzavření manželství 

Prohlášení o uzavření manželství může být učiněno před 
kterýmkoli matričním úřadem nebo před orgánem stá- 
tem registrované církve nebo náboženské společnosti, 
oprávněné k tomu zvláštním předpisem. 

Uzavření manželství se činí veřejně, slavnostním způso- 
bem v přítomnosti 2 svědků. 

Kdo je oprávněn jednat: 

• Potvrzení o stavu a bydlišti. 
• Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. 
• Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, vydané 
  Cizineckou policií ČR, které není starší 7 pracovních 
  dnů v den uzavření manželství. 

Všechny doklady vydané v cizině příslušnými úřady musí 
být opatřeny předepsanými ověřeními (apostilní doložka, 
kantonální ověření, superlegalizace) – přesné informace 
Vám podají pracovnice matriky. 

Formuláře: 

Bohužel, takto to možné není. Po vzájemné dohodě 
může žena (nebo muž) užívat společné příjmení a na 
druhém místě uvádět příjmení předchozí. 

     Manželství nemůže být uzavřeno mezi ženatým 
     mužem a vdanou ženou, dále mezi předky, potom- 
ky, totéž platí i o příbuzenství založeném osvojením. 
Manželství nemůže také uzavřít osoba zbavená způso- 
bilosti k právním úkonům. 

! 

Registrované partnerství 

Registrované partnerství je právním vztahem dvou žen 
nebo dvou mužů. Zákon je charakterizuje jako „trvalé 
společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způso- 
bem stanoveným zákonem“. 

Podmínky: 

• Snoubenci nebo jejich zplnomocnění zástupci. 

Postup: 

Občanský sňatek: 
• Snoubenci vyplní předepsaný tiskopis a předloží jej 
  spolu s doklady matričnímu úřadu, v jehož správním 
  obvodu má být manželství uzavřeno. 
• Uzavřít manželství na kterémkoli jiném místě může povolit 
  matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá. 

Církevní sňatek: 
• Snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení k uzavření 
  církevního sňatku vydané matričním úřadem, v jehož 
  správním obvodu má být manželství uzavřeno. 

Doklady nutné s sebou: 

Snoubenec – občan ČR 
• Platný občanský průkaz, případně cestovní doklad 
  (v tomto případě je nutné předložit Výpis z informačního 
  systému obyvatel o stavu a bydlišti, vydává evidence 
  obyvatel v místě trvalého pobytu fyzické osoby). 
• Rodný list. 
• Pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li 
  snoubenec rozvedený. 
• Úmrtní list, je-li snoubenec ovdovělý. 
• Potvrzení o stavu a bydlišti, vydané cizím státem, je-li 
  snoubenec občan ČR s trvalým pobytem v cizině. 

• Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na 
  oddělení matriky nebo ke stažení na: www.liberec.cz 
  – formuláře – správní odbor. 

Správní poplatek: 

• 1 000 Kč – vydání povolení uzavřít manželství mimo 
  stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost. 
• 2 000 Kč – uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž 
  pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR. 
• 3 000 Kč – uzavření manželství mezi snoubenci, 
  nemají-li trvalý pobyt na území ČR. 
• 500 Kč – vydání Vysvědčení o právní způsobilosti 
  k uzavření manželství v cizině. 

Lhůta pro vyřízení: 

• Termín sňatku lze u MML rezervovat maximálně 
  6 měsíců před požadovaným termínem. 
• Oddací list je připraven k vyzvednutí asi 1 týden po 
  uzavření manželství, nejpozději do 30 dnů. 

Další činnosti, které jsou požadovány: 

• Výměna občanského průkazu. 
• V případě manžela, který změnil příjmení, výměna 
  všech dalších dokladů. 

Nejčastější dotazy: 

• Registrované partnerství mohou uzavřít dvě osoby 
  (dvě ženy nebo dva muži), které splňují následující 
  podmínky: 
  – alespoň jedna z nich má státní občanství ČR 
  – nejsou sourozenci nebo příbuznými v přímé linii 
    (nejsou si vzájemně potomkem nebo předkem) 
  – obě dosáhly věku 18 let 
  – obě jsou plně způsobilé k právním úkonům, tedy 
    nejsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům ani 
    na ní omezeny 
  – nesmí být v manželství nebo registrovaném 
    partnerství, které neskončilo. 

Doklady nutné s sebou: 

• Rodný list. 
• Osvědčení o státním občanství ČR. 
• Výpis údajů z informačního systému evidence 
  obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit OP). 
• Výpis údajů z informačního systému evidence 
  obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP). 
• Pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li 
  rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela, 
  je-li ovdovělý, anebo úmrtní list zemřelého partnera, 
  zaniklo-li partnerství smrtí druhého partnera, Snoubenec – cizinec 

• Platný cestovní doklad. 
• Rodný list. • Po uzavření manželství bych chtěla i nadále užívat dosa- 

  vadní příjmení a na druhé místo připojit příjmení manžela? 


