
Rozdíly mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím 

v matriční agendě 

 

Problematika Manželství Partnerství 

věcná příslušnost  

  

§ 657 odst. 1 OZ: 

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před 

orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti 

matrikáře, jedná se o občanský sňatek. 

§ 658 odst. 1 OZ: 

Jedná-li se o občanský sňatek, jiný právní předpis stanoví, kdo je 

orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad.  

 

§ 657 odst. 2 OZ: 

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před 

orgánem církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu podle 

jiného právního předpisu (dále jen oprávněná církev), jedná se o 

církevní sňatek 

§ 11 zákona o matrikách: 

Příslušný k zápisu o uzavření manželství je matriční úřad, v jehož 

správním obvodu došlo k uzavření manželství.  

§ 668 OZ: 

Státní občan České republiky může mimo území republiky uzavřít 

manželství také před diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem 

České republiky. 

§ 3 odst. 3 zákona o matrikách:   

Matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství (dále 

jen „registrující matriční úřad“) vede jednu matriční knihu pro správní 

obvod vymezený prováděcím právním předpisem.  

§ 13a odst. 1 zákona o matrikách:  

Příslušný k zápisu partnerství je registrující matriční úřad. 

Příloha č. 4 prováděcí vyhlášky k zákonu o matrikách:  

Seznam registrujících matričních úřadů a vymezení jejich správních 

obvodů  

    



státní občanství --- § 4 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství  

Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob 

vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky (dále 

jen "občan"). 

změna příjmení § 660 až 662 OZ: 

§ 660  

Snoubenci při sňatečném obřadu prohlásí, že 

a) příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, 

b) si oba svá příjmení ponechají, nebo 

c) příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, a ten, jehož 

příjmení nemá být příjmením společným, bude ke společnému příjmení 

na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení. 

§ 661 

(1) Ponechají-li si snoubenci svá dosavadní příjmení, prohlásí při 

sňatečném obřadu také, které z jejich příjmení bude příjmením jejich 

společných dětí. 

(2) Ponechali-li si manželé svá dosavadní příjmení, mohou i později 

učinit prohlášení orgánu veřejné moci, že se dohodli na společném 

příjmení jednoho z nich. 

§ 662 

(1) Má-li v případě volby podle § 660 písm. c) snoubenec, jehož příjmení 

nemá být příjmením společným, připojované příjmení, může jako 

připojované příjmení zvolit pouze první příjmení. 

(2) Volba podle § 660 písm. c) není možná, má-li již snoubenec, jehož 

příjmení bude příjmením společným, připojované příjmení. 

 

--- 



zastoupení  § 669 OZ: 

Jsou-li pro to důležité důvody, může krajský úřad, v jehož správním 

obvodu má být manželství uzavřeno, na žádost snoubenců povolit, aby 

projev vůle jednoho ze snoubenců o vstupu do manželství za něj učinil 

jeho zmocněnec. 

§ 38 zákona o matrikách  

--- 

nebezpečí života § 667 OZ: 

(1) Je-li život snoubence přímo ohrožen, může sňatečný obřad provést 

každý orgán podle § 658, popřípadě jiný úřad stanovený jiným právním 

předpisem, a to na kterémkoli místě; to platí obdobně i pro církevní 

sňatek. Mimo území České republiky může sňatečný obřad provést také 

velitel námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky 

nebo velitel letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice a 

je-li alespoň jeden ze snoubenců státním občanem České republiky 

rovněž velitel vojenské jednotky České republiky v zahraničí. 

 (2) V případech uvedených v odstavci 1 není třeba předložit doklady 

jinak potřebné; přítomnosti matrikáře není zapotřebí. 

§ 11a odst. 4 zákona o matrikách:  

Je-li život snoubence přímo ohrožen, snoubenci projeví vůli, že spolu 

vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným 

členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, 

městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního 

města nebo úředníkem zařazeným do obecního úřadu, a to na 

kterémkoli místě i bez přítomnosti matrikáře. 

--- 

 

 

 

 

 

 



osoba přijímající 

prohlášení 
§ 659 OZ:  

Manželství se uzavírá tak, že osoba jednající za orgán veřejné moci, 

anebo osoba, která jedná za orgán oprávněné církve, položí 

snoubencům jako oddávající otázku, zda spolu chtějí vstoupit do 

manželství; kladnou odpovědí obou snoubenců vznikne manželství. 

Manželství vznikne i jinak, je-li zřejmé, že snoubenci prohlašují svou 

sňatečnou vůli. 

§ 11a odst. 1 a 2 zákona o matrikách:  

(1) Snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství před 

 a) starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva 

obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo 

městské části územně členěného statutárního města, které jsou 

matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního 

úřadu,  

 b) starostou nebo místostarostou obce, městské části hlavního města 

Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného 

statutárního města, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze 

snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, a to 

pouze ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města 

Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných 

statutárních měst,  

 c) primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavního 

města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města 

Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem 

primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva 

statutárního města, a to pouze ve správním obvodu hlavního města 

Prahy nebo statutárního města.  

(2) Prohlášení snoubenců podle odstavce 1, že spolu vstupují do 

manželství, musí být učiněno v přítomnosti matrikáře matričního úřadu, 

v jehož správním obvodu se manželství uzavírá. 

§ 3 odst. 1 zákona o registrovaném partnerství  

Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené 

osobám vstupujícím do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit do 

partnerství. 

§ 13a odst. 2 zákona o matrikách:  

Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před matrikářem 

registrujícího matričního úřadu. 



místo a doba § 663 odst. 1 OZ: 

Jedná-li se o občanský sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě, 

které k tomu určí orgán veřejné moci provádějící sňatečný obřad; 

přihlíží při tom k vůli snoubenců. 

§ 11a odst. 4 zákona o matrikách: 

Manželství se uzavírá v místě určeném obcí pro konání slavnostních 

obřadů. 

§ 12 zákona o matrikách:  

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření 

manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu 

nebo mimo dobu stanovenou radou obce. 

§ 13a odst. 3 zákona o matrikách:  

Registrující matriční úřad přijímá prohlášení na místě, které k tomu určí 

ve svém správním obvodu. 

obřad a svědci  § 656 odst. 2 OZ: 

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou 

svědků. 

--- 

možnost 

prominutí 

stanovených 

dokladů  

§ 664 OZ:  

(1) O provedení sňatečného obřadu snoubenci požádají orgán veřejné 

moci, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, a předloží 

doklady osvědčující jejich totožnost a způsobilost k uzavření manželství; 

jiný právní předpis stanoví, jaké doklady je třeba předložit. 

(2) Orgán veřejné moci může předložení stanovených dokladů 

prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou 

překážkou. 

§ 32 a násl. zákona o matrikách  

Doklady potřebné k uzavření manželství a ke vstupu do partnerství  

--- 



rozsah tzv. 

vedlejšího 

prohlášení   

§ 665 OZ: 

Snoubenci při sňatečném obřadu uvedou, dříve než učiní sňatečný 

projev vůle, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít 

manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání 

budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po 

uzavření manželství. 

§ 3 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství   

Dříve, než učiní prohlášení, osoby vstupující do partnerství výslovně 

uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. 

 


