
 
                                          DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ  
                             
--------------------------------------------------- -------------------------------------------  
                                           MUŽ                                       ŽENA  
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Jméno, pop ř. jména  
a p říjmení  
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Rodné p říjmení  
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Datum, místo a okres (stát)  
narození 
--------------------------------------------------- -------------------------------------------  
Rodné číslo  
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Osobní stav  
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Státní ob čanství  
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Bydlišt ě (trvalý pobyt)  
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
 
 
Prohlášení o uzav ření manželství bychom cht ěli u činit p řed  
 
................................................... ...........................................  
                                             (název  ú řadu)  
 
v ob řadní místnosti ú řadu*)  
  
na jiném vhodném míst ě*)  
 
Jsme si v ědomi, že p ři uzav ření manželství jsme povinni u činit dohodu o užívání p říjmení. P ředběžně 
jsme se dohodli, že budeme po uzav ření manželství:  
 
a) užívat spole čné p říjmení                 muž: ....................... ......................  
                                            žena: . ...........................................  
 
b) užívat každý své dosavadní p říjmení      muž: .................................. ...........  
   a spole čné d ěti budou užívat p říjmení    žena: ................................... .........  
                                            d ěti: ............................................  
 
c) užívat spole čné p říjmení a muž*) -žena*)  muž: ...................... .......................  
    bude užívat a na druhém míst ě uvád ět    žena:......................................... ....  
    p říjmení p ředchozí.                     d ěti:.............................................  
 
 
 
*) nehodící se škrtn ěte  
 
Byli jsme pou čeni o tom, že p ři zápisu uzav ření manželství lze na základ ě žádosti ženy, jíž se 
uzav ření manželství týká,  
uvést za stanovených podmínek v matri ční knize p říjmení, které bude po uzav ření manželství užívat, 
v mužském tvaru.   
 
Žena p ředběžně žádá, aby její p říjmení .........................., vyplývající z do hody o p říjmení 
po uzav ření manželství,  
bylo v knize manželství zapsáno v mužském tvaru: .. .................................., protože je  
 
a)   cizinkou,  
b)   státní ob čankou České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt  v cizin ě,  
c)   státní ob čankou České republiky, jejíž manžel je cizinec,  
d)   státní ob čankou České republiky, která je jiné než české národnosti.*)  
Bereme na v ědomí, že p ři s ňate čném ob řadu uvedeme, d říve než u činíme s ňate čný projev v ůle, že nám 
nejsou známy p řekážky, které by nám bránily uzav řít manželství, že navzájem známe sv ůj zdravotní 
stav a že jsme zvážili uspo řádání budoucích majetkových pom ěr ů, svého bydlení a hmotné zajišt ění 
po uzav ření manželství.  
 
Prohlašujeme, že nejsme ve vztahu poru čníka a poru čence, dít ěte a osoby, do jejíž pé če bylo dít ě 
sv ěřeno, nebo p ěstouna a sv ěřeného dít ěte.  
  
 
Máme spolu již tyto d ěti - jméno a p říjmení, datum a místo narození - dokládá se rodným listem dít ěte 
(d ětí):  
 
................................................... ........................................... 



 
................................................... ...........................................  
 
Dohoda o p říjmení se bude vztahovat i na toto dít ě (d ěti) nev ěsty, jehož (jejichž) otec není znám 
- dokládá se  rodným listem dít ěte (d ětí):  
 
................................................... ........................................... 
 
 
V ............................................  
 
..............................................    . ........................................  
                   podpis ženy                                    podpis muže  
   
 
 
*) nehodící se škrtn ěte  
 
 
DOKLADY K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ (VYPLNÍ MATRIKÁ Ř)  
 
Doklad, který jsou muž nebo žena jinak povinni p ředložit, se nep ředkládá, pokud si skute čnost v 
něm uvedenou matri ční ú řad ov ěří  
z jím vedené matri ční knihy, ze základního registru obyvatel, z inform ačního systému evidence 
obyvatel, z informa čního systému  
cizinc ů, z informa čního systému evidence ob čanských pr ůkaz ů nebo z informa čního systému evidence 
cestovních doklad ů. Tato skute čnost  
se vyzna čí v níže uvedené tabulce u každého z doklad ů uvedených pod bodem 3. až 7 samostatn ě.  
 
Předloženy byly tyto doklady:  
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
                        MUŽ                                                ŽENA  
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
1. Pr ůkaz totožnosti**)                                   Pr ůkaz totožnosti**)  
   č.                   platný do                         č.                   platný do  
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
2. Rodný list                                             Rodný list  
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
3. Doklad o státním ob čanství                             Doklad o státním  ob čanství  
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------------------  
4. Výpis z evidence obyvatel o míst ě trvalého pobytu,    Výpis z evidence obyvatel o mí st ě trvalého  
   u cizince, je-li cizím státem vydáváno.          pobytu, u cizinky, je-li cizím státem vydáváno.  
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
5. Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,             Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,  
   u cizince, je-li cizím státem vydáváno.                u cizinky, je-li cizím státem vydáváno.  
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
  
6. Doklad o právní zp ůsobilosti k uzav ření          Doklad o právní zp ůsobilosti k uzav ření  
   manželství, jde-li o cizince; vysv ědčení o       manželství, jde-li o cizinku; vysv ědčení  
   právní zp ůsobilosti k uzav ření manželství,         o právní zp ůsobilosti k uzav ření manželství,  
   jde-li o ob čana České republiky p ři uzav ření        jde-li o ob čanku České republiky p ři uzav ření  
   manželství na zastupitelském ú řadu České          manželství na zastupitelském ú řadu České  
   republiky v cizin ě.                               republiky v cizin ě.  
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
 
7. Pravomocný rozsudek o rozvodu p ředchozího      Pravomocný rozsudek o rozvodu p ředchozího  
   manželství, nebo úmrtní list zem řelé manželky,   manželství, nebo úmrtní list zem řelého manžela,  
popřípad ě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení  pop řípad ě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení  
partnerství, nebo úmrtní list zem řelého partnera.  partnerství, nebo úmrtní list zem řelé partnerky.  
Jde-li o cizince, úmrtní list není t řeba 
předkládat,                                  Jde-li o  cizinku, úmrtní list není t řeba p ředkládat,  
je-li tato skute čnost uvedena v dokladu o právní     je-li tato skut ečnost uvedena v dokladu o právní  
způsobilosti k uzav ření manželství.               zp ůsobilosti k uzav ření manželství.  
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
 
 
**)  
-   ob čanský pr ůkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního ob čana České republiky,  
-   pr ůkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo pr ůkaz totožnosti ob čana členského         
státu Evropské unie, jde-li o cizince,  
-   pr ůkaz žadatele o ud ělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která pod ala žádost o ud ělení 
mezinárodní ochrany,  
-   pr ůkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, kte ré byl ud ělen azyl, nebo  
-   pr ůkaz oprávn ění k pobytu osoby požívající dopl ňkové ochrany, jde-li o osobu požívající 



dopl ňkové ochrany,  
-   pr ůkaz žadatele o ud ělení do časné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o  ud ělení do časné 
ochrany, nebo  
-   pr ůkaz cizince požívajícího do časné ochrany, jde-li o osobu, které byla ud ělena do časná ochrana.  
 
 
 

................................................... .....
                                                                
                      razítko a podpis matriká ře 


