INFORMACE
pro snoubence o dokladech a náležitostech nutných k uzavření manželství cizince
v České republice
Pokud chce cizinec uzavřít před Městským úřadem v Rožmitále pod Třemšínem
manželství, je povinen podle českých obecně závazných právních předpisů předložit
k žádosti tyto doklady:
1. Rodný list, z něhož musí být patrno jméno, příjmení, datum narození, místo narození
a údaje o rodičích. Pokud v rodném listu nejsou údaje o rodičích (jméno, příjmení,
příp. rodné příjmení, datum a místo narození), musí být tyto údaje doloženy
prohlášením.
2. Potvrzení o trvalém bydlišti a stavu vydané příslušným úřadem domovského státu.
3. Potvrzení o státním občanství vydané příslušným úřadem domovského státu.
(Potvrzení ad 2. a 3. není nutné předkládat, jsou-li údaje obsaženy v dokladu ad 5.)
4. Jde-li o snoubence: a) rozvedené- pravomocný rozsudek o rozvodu
b) ovdovělé – úmrtní list zemřelého manžela
5. Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, tzn., že podle právního řádu
státu, jehož je snoubenec příslušníkem, není známa překážka k uzavření manželství.
Jde současně o to, aby sňatek uzavřený v České republice byl uznán za právoplatný
ve státě, jehož je snoubenec příslušníkem.
6. Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, odbor cizinecké
policie, které není starší než 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství.
Všechny doklady vydané v cizině soudními orgány, správními úřady, vyššími soudními
úředníky či veřejnými notáři, doklady vydané diplomatickými nebo konzulárními zástupci
musí být opatřeny předepsanými ověřeními (Apostille, kantonální ověření, superlegalizace)
v souladu s mezistátními dohodami o právní pomoci mezi Českou republikou a příslušným
státem.
Doklady musí být přeloženy soudním tlumočníkem – překladatelem. Úředním jazykem při
osobním i písemném styku je čeština. Pokud snoubenec – cizinec nemluví nebo nerozumí
česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka.
Bližší informace: tel. 311 241 018, e-mail: renata.sklenarova@rozmitalptr.cz
Upozorňujeme, že bez těchto dokladů nelze civilní ani církevní sňatek v České republice
uzavřít.

