INFORMACE O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ S CIZINCEM
Doklady, které potřebuje cizinec k uzavření manželství:
1) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Tento doklad vystaví Zastupitelský úřad příslušného státu v ČR nebo také příslušný úřad
v místě trvalého pobytu cizince v jeho domovském státě.
Doklad musí obsahovat:
a) stav (svobodný, rozvedený, vdovec),
b) přesné místo trvalého pobytu,
c) státní občanství,
d) doložku o právní způsobilosti k uzavření manželství s občankou (občanem) ČR.
Tento doklad platí 6 měsíců ode dne jeho vydání (pokud není v dokladu uvedeno jinak)!
2) Rodný list
3) Rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list
V případě, kdy se jedná o rozvedeného nebo ovdovělého.
4) Platný cestovní doklad
5) Potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území České republiky
Potvrzení vydává cizinecká policie. Nesmí být v den sňatku starší 7 pracovních dní!
________________________________________________________________________________
Pokud některý ze snoubenců nemluví nebo nerozumí česky, je u svatebního obřadu nutná
přítomnost tlumočníka jmenovaného dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (seznam
viz: www.justice.cz).
Doklady uvedené v bodě 1 – 3, které předkládá občan Evropské unie, nemusí být opatřeny
vyšším ověřením (Apostille). Pokud bude k tomuto dokladu připojen vícejazyčný standardní
formulář dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191, nemusí být doklad
opatřen úředním překladem (v odůvodněných případech může správní orgán požadovat
doložení úředního překladu veřejné listiny i v případě, že bude předkládána s vícejazyčným
standardním formulářem).
Informace pro občany zemí mimo EU:
Doklady vydané v cizině mají důkazní moc veřejných listin i v České republice pokud jsou
opatřeny předepsanými ověřeními (§ 12 zákona č. 91/2012 Sb.), tzn., že příslušnou listinu ověří
vyšší orgány příslušného státu a jsou superlegalizovány zastupitelským úřadem České republiky,
případně Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad
vydán orgánem státu, se kterým ČR uzavřela dohodu o uznávání veřejných listin. Informujte se
u pracovníků odd. matrika, zda je z vašeho státu potřeba vyšší ověření (Superlegalizace nebo
Apostille).
Doklady uvedené v bodě 1 – 3 musí být opatřeny předepsanými ověřeními a musí být přeloženy
do českého jazyka tlumočníkem jmenovaným dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
Tlumočníka si zajišťují snoubenci sami na vlastní náklady (seznam viz: www.justice.cz).

