
 
Městský úřad Miletín – matriční úřad 
náměstí K.J.Erbena 99, 507 71 Miletín 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti  k uzavření  manželství v cizině 
 

dle § 45 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změnách některých souvisejících zákonů, 
a podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 207/2001, kterou se provádí zák. č. 301/2000 Sb. 
 
ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE 
 
 
Příjmení, jméno (jména) 

 
Rodné příjmení 

 
Datum a místo narození 

 
Rodné číslo 

 
Státní občanství 

 
Osobní stav 

 
 
Prohlašuji tímto, že se trvale zdržuji v zahraničí ano – ne*  (*nehodící se škrtněte) 
 
 
Trvalý pobyt v ČR 
 
 
 
Trvalý pobyt v zahraničí 
 (Podle § 46 odst. 2 písm. e) zákona o matrikách je nutné k žádosti o vydání vysvědčení o právní 
způsobilosti doložit úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu.) 
 
 
ÚDAJE O SNOUBENCI/SNOUBENCE – cizinci/cizince 
 
 
Příjmení, jméno (jména) 

 
Datum a místo (stát) narození 

 
Trvalý pobyt (místo a stát) 

 
   
Byl/a jsem upozorněn/a, že předepsaná ověření dokladu si obstarám  sám/a dle následujících instrukcí: 
 
- vyšší ověření provádí Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský 

živnostenský úřad, oddělení vnitřní správy, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 
817 155 nebo 456, 

- superlegalizaci dokladu (výjimky z povinnosti superlegalizace vyplývají z mezinárodních smluv), 
případně opatření dokladu tzv. „Apostillou“ provede Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí 
ČR, Praha 1 – Hradčanské náměstí 5, 110 00 Praha, tel. č. 224 181 111.  

 
Upozornění: Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství platí 6 měsíců ode dne jeho vydání. 



 
 
 
V Miletíně dne  …………..    …………………………………………………. 
                                 podpis žadatele/žadatelky 
                 
 
Pozn.: Žádá-li snoubenec o vydání vysvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jeho podpis na 
plné moci úředně ověřen. 
 
 
   
 
 
Ověření totožnosti žadatele/žadatelky (dle OP/CD) 
…………………………………………………………………………………………………………….…
……………… 
             (číslo – vydán dne – kým) 
 
Správní poplatek ve výši 500 Kč zaplacen dne ……………………………………………… číslo 
dokladu ………………………………………………………. 
 
 
 
 
       
 …………………………………………………………………………………………………. 

    razítko a podpis matrikářky 
 
 
K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá (§ 46 odst. 2 zákona o matrikách) 

a) občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince, 
b) rodný list, 
c) výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,  
d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,  
e) úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel 

trvale v cizině, 
f) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, 

popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého 
partnera, 

g) úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených 
matričních dokladů. 

  
Žadatel není povinen předkládat doklady uvedené pod písmenem c) a d), pokud prokáže 
skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem. 
 
 


