INFORMACE O UZAV ENÍ MANŽELSTVÍ S CIZINCEM
Doklady, které pot ebuje cizinec k uzav ení manželství:

1) Vysv d ení o právní zp sobilosti k uzav ení manželství

Tento doklad vystaví Zastupitelský ú ad p íslušného státu v R nebo také p íslušný ú ad v míst trvalého pobytu
cizince v jeho domovském stát . Doklady vydané v cizin mají d kazní moc ve ejných listin i v eské republice
pokud jsou opat eny p edepsanými ov eními (552 zák. .97/63Sb.),t.zn., že p íslušnou listinu ov í vyšší orgány
p íslušného státu a jsou superlegalizovány zastupitelským ú adem eské republiky, p ípadn Ministerstvem
zahrani ních v cí R. Toto ov ení není nutné v p ípadech, kdy byl doklad vydán orgánem státu, se kterým R
uzav ela dohodu o uznávání ve ejných listin.
Informujte se, prosím, u matriká e, zda je z Vašeho státu pot eba vyšší ov ení (Superlegalizace nebo Apostille)
Doklad musí obsahovat:
a) stav (svobodný, rozvedený, vdovec)
b) p esné místo trvalého pobytu
c) státní ob anství
d) doložku o právní zp sobilosti k uzav ení manželství s ob ankou (ob anem)

R

Tento doklad platí 6 m síc ode dne jeho vydání!

2) Rodný list
Vydaný matri ním ú adem v míst narození

3) Rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list
V p ípad , kdy se jedná o rozvedeného nebo ovdov lého

4) Platný cestovní doklad
5) Potvrzení o oprávn nosti pobytu cizince na území

eské republiky

Vydává ho cizinecká policie v míst uzav ení manželství, toto potvrzení nesmí být v den s atku starší 7 dní!

Všechny doklady 1 – 3 musí být opat eny p edepsanými ov eními a musí být p eloženy do eského
jazyka tlumo níkem, který je registrován u Krajského soudu (seznam tlumo ník je možné vyžádat u
Okresního soudu).
Pokud n který ze snoubenc nemluví nebo nerozumí esky, je u svatebního ob adu nutná p ítomnost
tlumo níka. Tlumo níka si zajiš ují snoubenci sami na vlastní náklady.

