SŇATEK S CIZÍM STÁTNÍM PŘÍSLUŠNÍKEM – DOKLADY
K vyplněnému dotazníku k uzavření manželství musí snoubenec, který je cizincem,
předložit následující doklady :
Rodný list nebo rovnocenný doklad o narození, ze kterého musí být zřejmé zejména jméno a
příjmení, místo a datum narození ( musí obsahovat též údaje o rodičích – datum a místo
narození )
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které nesmí být k datu uzavření
manželství starší 6 měsíců ( povolení domovského státu, že jejich občan může uzavřít
manželství v České republice, pokud domovský stát takový doklad nevydává, předloží cizinec
potvrzení o této skutečnosti ). Vysvědčení musí obsahovat : jméno a příjmení, příp. rozený(á),
datum a místo narození, trvalé bydliště, státní občanství, rodinný stav a prohlášení, že není
námitek proti uzavření manželství.
Pokud některý údaj nebude uveden ve Vysvědčení o právní způsobilosti, je nutno předložit :
-

potvrzení o rodinném stavu
potvrzení o státním občanství
potvrzení o trvalém bydlišti.

Úmrtní list, pokud se jedná o cizince ovdovělého.
Pravomocný rozsudek soudu o rozvodu, pokud se jedná o cizince rozvedeného.
Doklad totožnosti ( cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince apod. ).
Potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR z cizinecké policie, které nesmí být
ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů před uzavřením manželství. To neplatí,
jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském
hospodářském prostoru.
Se státy, s nimiž není uzavřena mezinárodní dohoda, je nutno všechny doklady
superlegalizovat Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. U některých států je
podle mezinárodní smlouvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv.
„APOSTILLOU“.
Veškeré výše uvedené doklady musí být přeloženy do českého jazyka soudním
tlumočníkem jmenovaným Krajským soudem.
Bez výše uvedených dokladů se sňatek nemůže uskutečnit !
Všechny doklady a náležitosti je cizinec povinen si obstarat sám ve svém domovském státě
nebo prostřednictvím svého zastupitelského úřadu v České republice.
Cestovní pas cizince nenahrazuje žádný z dokladů potřebných k žádosti o uzavření
manželství.
Je nezbytné, aby byl při svatebním obřadu přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si
snoubenci zajišťují na vlastní náklady.

