INFORMACE
Uzavření manželství státního občana ČR s cizincem
K vyplněné žádosti o uzavření manželství státního občana České republiky v České
republice s cizincem předloží cizinec nejdéle 1 měsíc před domluveným termínem
svatebního obřadu tyto doklady:
1. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
doklad musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, trvalé bydliště,
státní občanství, rodinný stav, a prohlášení, že není námitek proti uzavření manželství
(nesmí být starší 6 měsíců před svatebním obřadem)
2. Rodný list
3. Pokud vysvědčení o právní způsobilosti neobsahuje údaj o rodinném stavu, trvalém bydlišti nebo
státním občanství, je nutno ještě předložit potvrzení:
a) o rodinném stavu
b) o státním občanství
c) o trvalém bydlišti
(nesmí být starší 6 měsíců před svatebním obřadem)
4. Jedná-li se o cizince ovdovělého nebo rozvedeného, musí kromě shora uvedených dokladů předložit
úmrtní list zemřelého manžela nebo rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením právní moci.
5. Všechny doklady musí být opatřeny úředním razítkem a podpisem vydávajícího orgánu, případně
musí být ověřeny vyšším ověřením tzv. Apostillou nebo superlegalizovány, tj. vyšší ověření naším
zastupitelským úřadem v cizině. Podrobné informace o druhu ověření v jednotlivý zemích Vám
poskytne matrikářka Obecního úřadu Jenišovice.
6. Všechny doklady musí být přeloženy do českého jazyka úředně oprávněným soudním tlumočníkem
zapsaným u krajského soudu. Cizinec je povinen si k jednání před Obecním úřadem a ke sňatkovému
obřadu zajistit tlumočníka.
7. Všechny doklady a dále uvedené náležitosti je cizinec povinen obstarat si sám ve svém domovském
státě nebo prostřednictvím svého zastupitelského úřadu v České republice.
8. Cestovní pas cizince nenahrazuje žádný z uvedených dokladů potřebných k žádosti o uzavření
manželství.
9. Potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území České republiky.
(nesmí být starší 7 dnů před svatebním obřadem)
Potvrzení nemusí předkládat cizinci ze zemí, které jsou součástí Evropské unie.
10. Bez předložení všech potřebných dokladů nejdéle 1 měsíc před obřadem není možné závazně
potvrdit předem dohodnutý termín obřadu.

