
Vážení snoubenci,  

jsme rádi, že jste se rozhodli uzavřít Váš sňatek před zdejším úřadem. Zde naleznete několik 
informací. 

Rada města Karviné na 61. schůzi konané dne 23.06.2021 rozhodla s účinností od 1. září 
2021 určit jako místo pro uzavírání manželství prostory obřadní síně Městského domu 
kultury v Karviné-Novém Městě a jako dobu pro uzavírání manželství na tomto místě stanovit 
druhý a čtvrtý pátek v měsíci v době od 9:00 do 13:00 hod. 

Vážení snoubenci, dotazník a žádosti k vyplnění najdete na webových stránkách města 
Karviné - www.karvina.cz na záložce MAGISTRÁT, v nabídce „Potřebuji vyřídit”, zde otevřete 
Matrika, trvalý pobyt, osobní doklady. 

Sňatky uzavírané v řádném termínu, tj. druhý a čtvrtý pátek v měsíci v obřadní síni MěDK 
v Karviné, jsou zcela bez poplatku, přičemž je snoubencům zajištěn slavnostní obřad v 
klimatizované obřadní síni, reprodukovaná hudba, služba ceremoniářky, šatna a sociální 
zařízení pro hosty, parkování před budovou nebo vedle budovy zdarma. Kapacita obřadní síně 
je 42 míst k sezení, 50-80 míst ke stání. 
 
Konání sňatků mimo řádný termín může matriční úřad povolit na základě žádosti snoubenců.  
Matriční úřad může z časových, organizačních, případně z důvodů nevhodnosti vybraného 
místa žádost zamítnout.  
 
Obřad konaný mimo obřadní síň MěDK organizačně zajišťují snoubenci. Jedná se o zajištění 
hudby, stolečku k podpisu protokolu o uzavření manželství, tácu na prstýnky, květinové 
výzdoby a prostoru k odložení osobních věcí pro oddávajícího a matrikářky. Snoubenci 
zodpovídají za dodržení sjednané doby začátku svatebního obřadu.  
 
Správní poplatek za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu radou 
obce, nebo mimo úředně určenou místnost, je dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 12, písm. c) stanoven na částku 1.000,- Kč. 
Vybírá se před vydáním povolení. Tento poplatek je v případě neuskutečnění sňatku 
nevratný. Poplatek je stanoven za vydání povolení, nikoliv za uskutečnění obřadu. 
 
 
Vážení snoubenci, pro rychlý a hladký průběh vydání povolení sňatku doložte, prosím, 
k vyplněnému dotazníku tyto doklady: 
1. občanský průkaz 

2. rodný list 

3. doklad o státním občanství (lze nahradit OP) 

4. výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu (lze nahradit OP) 

5. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP) 

6. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec           

rozvedený) 

7. úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý) 

8. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého 

partnera ( jde-li o snoubence, který žil v partnerství) 

9. rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již mají společné děti) 

10. rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám) 

 
Vyplněný dotazník k uzavření manželství, případně žádost o povolení uzavření manželství 
mimo určenou obřadní místnost nebo mimo stanovenou dobu Radou statutárního města 
Karviné a výše uvedené doklady odevzdají snoubenci nejpozději měsíc před 
uskutečněním sňatečného obřadu u matričního úřadu v Karviné, kancelář č. 213, 1. 
poschodí budovy C Magistrátu města Karviné, Karviná, část Fryštát, Karola Śliwky 50/8a. 
Úřední dny jsou pondělí a středa od 7:30 - 17:30 hodin. 


