
Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku 
o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství

před orgánem církve 

podle § 13 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů a § 29 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách

Žádáme o vydání osvědčení pro uzavření platného manželství před orgánem církve, které bude 

uzavřeno dne: ...............................................................................................................................

místo uzavření manželství: ............................................................................................................

před církví: ....................................................................................................................................

Snoubenci:

Muž: Žena:

Jméno, popř. jména

Příjmení

Rodné příjmení

Datum narození

Místo narození
(obec, okres)
Rodné číslo

Osobní stav

Státní občanství

Trvalé bydliště
(obec, ulice, čp., okres)

Podpisy žadatelů:

............................................ ............................................
muž žena

K řízení poskytujeme telefonní kontakt: ........................................................................................



Předloženy tyto doklady: Předloženy tyto doklady:

OP, CD číslo: ................................................

platný do:....................................................

OP, CD číslo .................................................

platný do: ....................................................

Rodný list vydaný v: ....................................

sv.:.............................. roč. .........................

str. ............................. poř. č. .....................

Rodný list vydaný v: .....................................

sv. ............................... roč. .........................

str. .............................. poř. č. .....................

Úmrtní list vydaný v: ...................................

sv. .............................. roč. .........................

str. ............................. poř. č. .....................

Úmrtní list vydaný v: ....................................

sv. ............................... roč. ........................

str. .............................. poř. č. .....................

Rozsudek o rozvodu manželství vydaný:

okresní soud: ..............................................

ze dne: ........................................................

č.j. ...............................................................

právní moc: .................................................

Rozsudek o rozvodu manželství vydaný:

okresní soud: ...............................................

ze dne: .........................................................

č.j. ...............................................................

právní moc: .................................................

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření 
manželství 

vydané: .......................................................

dne: ............................................................

č.j. ...............................................................

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření 
manželství 

vydané: .......................................................

dne: .............................................................

č.j. ...............................................................

Prominutí stanovených dokladů: Prominutí stanovených dokladů:

...................................................................................................................
matrikářka: jméno a příjmení, podpis, razítko
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