
UZNÁVÁNÍ CIZOZEMSKÝCH ROZHODNUTÍ 
   
K návrhu na uznání cizího rozhodnutí (o rozvod manželství nebo o neplatnost manželství anebo o ur�ení �i pop�ení 
otcovství) je t�eba p�ipojit: 
 
1. Soudní poplatek ve výši 1000,- K� (kolek v této hodnot�). 
 
2. Doklad o tom, že ten, kdo o uznání cizího rozhodnutí žádá (�i jiný ú�astník �ízení, které prob�hlo u cizího 
soudu), je státním ob�anem �eské republiky. Zpravidla se p�edkládá doklad vystavený p�íslušným ú�adem, v jehož 
obvodu p�sobnosti m�l ú�astník poslední bydlišt� v �eské republice. Také je možné p�edložit platný ob�anský 
pr�kaz nebo cestovní pas ob�ana �R (fotokopie t�ch stran, kde je vyzna�ena platnost cestovního pasu). 
 
3. Cizí rozhodnutí o rozvodu manželství (o neplatnosti manželství nebo o ur�ení �i pop�ení otcovství), a to ve 
stejnopise nebo v ov��eném opisu, v úplném zn�ní, v�etn� od�vodn�ní s doložkou právní moci po�ízenou 
orgánem, který cizí rozhodnutí vydal (pokud je tato doložka vystavovaná, nap�. v SRN, v Rakousku atd.). 
 
4. K návrhu na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství a o neplatnosti manželství se p�edkládá oddací list o 
uzav�ení manželství, jež bylo cizím rozhodnutím rozvedeno. 
 
5. K návrhu na uznání cizího rozhodnutí o ur�ení �i pop�ení otcovství se p�edkládá rodný list narozeného dít�te. 
 
6. K návrhu na uznání cizího rozhodnutí, které se místo od�vodn�ní odvolává namísto uvedení d�vod� na n�které 
skutkové údaje uvedené v návrhu (žalob�) nebo v protokolu o jednání, se p�edkládá stejnopis (opis) návrhu 
(žaloby), který byl podán cizímu soudu, anebo opis protokolu o jednání u cizího soudu. 
 
7. Je-li ten, kdo podává návrh na uznání cizího rozhodnutí zastoupen zástupcem na základ� plné moci, p�edkládá 
se plná moc oprav�ující jednat za navrhovatele p�ed Nejvyšším soudem �R. Zastoupení zástupcem na základ� 
plné moci je vhodné zejména tehdy, zdržuje-li se ten, kdo návrh podává, v cizin�, kam by mu bylo t�eba doru�ovat 
písemnosti prost�ednictvím p�íslušných orgán� �eské republiky a cizího státu, jimž náleží zprost�edkovat a 
poskytovat mezistátní právní pomoc. 
 
Všechny cizojazy�né listiny k doložení skute�ností uvedených v návrhu na uznání cizího rozhodnutí je 
t�eba p�edkládat zárove� s ov��eným p�ekladem do �eštiny (seznamy tlumo�ník� je možné najít na každém 
krajském soudu, v�etn� M�stského soudu Praha).  
 
Nejsou-li k návrhu p�ipojeny pot�ebné listinné doklady, bude ten, kdo žádá o uznání cizího rozhodnutí (jeho 
zástupce) písemn� vyzván Nejvyšším soudem �R o jejich p�edložení (dopln�ní). 
 
Poznámka: 
Podaný písemný návrh na uznání cizího rozhodnutí (s pot�ebnými listinnými doklady) zašle potom Nejvyšší soud 
�R k písemnému vyjád�ení Nejvyššímu státnímu zastupitelství �R. 
 
Návrh na uznání cizího rozhodnutí projedná potom senát Nejvyššího soudu �R v neve�ejném zasedání. Písemné 
vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu �R o uznání cizího rozhodnutí na území �eské republiky se doru�í tomu, 
kdo žádá o uznání cizího rozhodnutí nebo jeho zástupci, který jej zastupuje na základ� plné moci. 
  
Nejvyšší soud �eské republiky: Burešova 20, 657 37 Brno 

�eská republika 
Tel.: 541 593 111 
Fax: 541 213 493 

Doba pro styk s ob�any: 
pond�lí - pátek 8.30 - 11.30, 13.00 - 14.00 
 
Elektronická podatelna: 
K elektronicky podepsanému podání ve smyslu zákona �. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, musí být 
p�ipojen kvalifikovaný certifikát vystavený První certifika�ní autoritou, a. s., akreditovaným poskytovatelem 
certifika�ních služeb 
Adresa elektronické podatelny: mbox@nsoud.cz 
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