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Informace pro uzavírání manželství cizích státních příslušníků s občany ČR 

Uzavírání manželství se řídí právním řádem České republiky a je upraveno zejména zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dále zákonem č. 301/2000 sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

K vyplněnému dotazníku k uzavření manželství musí snoubenec, který je cizincem předložit: 

 rodný list, 

 

 

 vysvědčení (doklad) o právní způsobilosti k uzavření manželství, které musí obsahovat:  

- jméno, jména, příjmení, popř. rodné příjmení 

- datum a místo narození 

- osobní stav 

- údaj o místě trvalého pobytu (adresa trvalého pobytu, která může být v domovském    
státě cizince nebo i v ČR) - státní občanství 

- údaj o tom, že je snoubenec - cizinec právně způsobilý k uzavření manželství - údaj 
o druhém snoubenci  

- jméno, příjmení, datum a místo narození, trvalý pobyt 

- nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců! 

Pokud není některý z údaiů uveden ve vysvědčení, musí být doložen samostatným 
potvrzením (např. potvrzení o osobním stavu a pobytu, doklad o státním občanství, apod.) 

Pokud domovský stát nevydává vysvědčení (doklad) o právní způsobilosti k uzavření 
manželství, je nutno o tom doložit potvrzení a přiložit samostatná potvrzení (např. potvrzení o 
osobním stavu a pobytu, doklad o státním občanství, apod.). 
Zároveň musí snoubenec - cizinec požádat matriční úřad o prominutí předložení vysvědčení 
o právní způsobilosti k uzavření manželství. 

 

      úmrtní list zemřelého manžela jde-li o ovdovělého cizince, 
 

      pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, 
rozvedený, 

      potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li 
uzavíráno zástupcem, 

 pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého 

partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství, 

 

 doklad, kterým je možné prokázat totožnost (OP, CD, PKP). 
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Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, 
musí být opatřeny potřebnými ověřeními (Apostille - ověřovací doložka - vydává určený úřad v tom 
státě, který listinu vydal - většinou je to MZV, superlegalizace — vyšší ověření — listinu nejprve ověří 
příslušný vyšší úřad daného státu — většinou MZV, potom listinu superlegalizuje zastupitelský úřad 
ČR v tom určitém státě, který listinu vystavil). Toto ověření není nutné, pokud byl doklad vydán ve státě, 
se kterým uzavřela CR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných. 

 

Cizozemské listiny vydané v iiném členském státu EU, ke kterým bude připojen vícejazyčný 
formulář včetně glosáře v kompletním znění, žádné další vyšší ověření ani překlad nepotřebují. Pokud 
však listina obsahuje další poznámky, které nejsou součástí překladu na formuláři, bude nutné pořídit 
dodatečný překlad soudně stanoveným tlumočníkem. 
 
Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními, ale musí 
být též přeloženy do českého jazyka, a to soudním tlumočníkem jmenovaným dekretem příslušného 
soudu dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 
budou doklady přeloženy do českého jazyka v cizině, je nutné ověření našeho zastupitelského úřadu 
v té zemi, kde byl překlad pořízen. 

 

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, popřípadě je neslyšící nebo němý, je nutná při 
prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka si zajišťují snoubenci na 
vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech 
učinit. Tlumočník musí být jmenován ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu. 
 
Jenom v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž předloží písemné prohlášení, 
nemusí být sňatečný obřad tlumočen. 

Snoubenec, který je cizincem podle ustanovení S 35 odst. 2, předloží dále matričnímu úřadu 
před uzavřením manželství: 

- potvrzení vydané Ministerstvem vnitra (Policie České republiky, oddělení cizinecké policie)Q 
oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana 
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinného 
příslušníka. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů  

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, popřípadě je neslyšící nebo němý, je nutná při 
prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze 
snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v 
těchto případech učinit. Tlumočník musí být jmenován ministrem spravedlnosti nebo předsedou 
krajského soudu. 

Dle zákona č. 634/2004 Sb.. o správních poplatcích. Položka 12. /e správní poplatek za. 

- uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR 

3.000,- Kč 

- uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 

2.000,- Kč 

 


