
Pravomocny rozsudck 0 rozvodu Pravomocny rozsudek 0 rozvodu
pfedchoziho manZelstvi, nebo fimrtni list pfedchoziho manielstvi, nebo Iimrtni list
zemfelé manZelky, popfipadé zemfelého manéela, popfipadé
pravomocné rozhodnuti soudu 0 zruseni pravomocné rozhodnuti soudu 0 zruseni
partnerstvi, nebo fimrtni list zemfelého partnerstvi, nebo timrtni list zemfelé

partnerky. Jde—li 0 cizinku, fimrtni list
neni tfeba pfedklédat, je-li tato skuteénost

partnera. Jde-li o cizince, fimrtni list neni
tfeba pfedklédat, je-li tato skuteénost
uvedena V dokladu 0 préwni zpfisobilosti uvedena v dokladu o prévni zpfisobilosti
k uzavfeni manielstvi. k uzavfeni manielstvi.

***)

obéansky prfikaz nebo cestovni doklad, jde-li 0 stétniho obéana Ceské republiky,
prfikaz o povoleni k pobytu nebo cestovni doklad anebo prfikaz totoinosti obéana
élenského stétu Evropské unie, jde-li 0 cizince,
prfikaz Zadatele o udéleni mezinérodni ochrany, jde—li o osobu, které podala Zédost
0 udéleni mezinérodni ochrany,
prfikaz povoleni k pobytu azylanta, jde-li 0 osobu, které byl udélen azyl, nebo
prfikaz oprévnéni k pobytu osoby pouZivajici doplfikové ochrany, jde—li 0 osobu
poiivajici doplfikové ochrany,
prfikaz Zadatele o udéleni' doéasné ochrany, jde—li o osobu, které podala Zédost
o udéleni doéasné ochrany, nebo
prfikaz cizince poiivajici doéasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udélena
doéasné ochrana.

Js—li snoubenec v rozhodné dobé stétnim obéanem Ceské rcpubliky a povaiuje—li ho za
svého obéana také jiny stét, je ruzhodné stétni obéanstvi Ceské republiky. Je-li snoubcnec V
rozhodné dobé zérover‘i obéancm nékolika cizicli stétfi, rozhoduje stétni pfislusnost nabyté
naposled, pokud vzhledem k iivotnim poméri‘lm osoby nepfevaiujc vyrazné jeji pomér k
jinému cizimu stz’itu, jehoz je obéanem; v takovém pi‘ipadé rozhoduje stétni pfi'slusnost tohoto
stz'itu (§ 28 zékona. 6. 91/2012 8b,, 0 mezinfirodnim prévu soukromém).

razitko a podpis matrikéfe

IlMl)Tz‘—\LZNiK k UZA‘VRENi [wiANiELSTl/i

MUZ ZENA

Jméno, popf. jména
a pfljmcni

Rodné pfijmeni

Datum, misto a okres (stét)
narozeni

Rodné éislo

Osobni stav

Stétni obéanstvi

Bydlisté (trvaly pobyt)

Prohléseni o uzavfeni manZelstvi bychom chtéli uéinit pied

(nézev fifadu)

v Obfadni mistnosti fifadu *) * ‘

na jiném vhodném misté *)

Jsme si védomi, is pfi uzavfeni manielstvi jsme povinni uéinit dohodu 0 uiivéni

pfijmeni. Pfedbéiné jsme se dohodli, is

a) pfijmeni jednoho z nés bude nasim mui: WM 7 .....
pfijmenim spoleénym Zena: , , _ .. ,. ..._..

b) si oba své pf‘ijmeni ponechéme a mui: 7
prohlésime, které z nasich pfijmem’ Zena: _, .

bude pfijmenim nasich spoleénych déti déti;

*) nehodici se skrméte



c) pfijmeni jednoho z nés bude naéim
pf‘ijmenim spoleényn’g 8. 111112". - 261111331
jehoz - jeji2*) pi‘i‘jmeni nemé by”:
pfijmenim spoleéa, bude ke
spoleénému pi’ijmeni 11a duthém misté
pfipojovat své dosavadni pi’ijmeni

Byli jsrne pouéeni 0 tam, ie pfi
Zenya jii se uzavfeni manieistvi ta, uvést V matriéni knize pfijmeni, které bude

mu‘i:

iena;

déti:

p0 uzavi‘eni manielstvi uiivat, V muiském tvaru.

Zena p1edbezne zadé, aby jeji pfijmeni
0 prijmeni p0 uzavrem manzelstvi bylo V knize manz‘ZelstVi zapsano v mqkém tvam:

zapisu uzavreni mannelstvi lze na zékladé izidosti

, Vy‘PIY‘irajici z dohody

Bereme 113 1131101111, 26 {iii sfiateéném obfadu wedeme, dfive nei uéinime 31121166113? projev
Ville, ie nz'im nejsou znéimy pfekéiky, které by nz'lm brénily uzavfit manielstvi, ie navzéjcm znfune
svfij zdravotni stav a 26 jsme zvéiili uspofédéni budoucich majetkovh pomérfi, svého bydleni
3 1111101116: zajiéténi p0 uzavfeni manielstvi. Prohlaéujeme, Ze nejsme V6 vztuhu poruénika
peruéencg ditéte a esobys do jejii péée bylo dité svéfeno nebo péstouna a. svei‘eného ditéte.

Winnie spoil); iii 15210 déti = jméno a pfijmeni. datum a misto namzeni —= doklédé se ronm

11011061 eprijmeni se bade vztaiiovat
ya.

i na tote 11115 déti‘ nevesi "e110? ”eiicifli‘ eteeI 9 U J }

11:311’21111.111= 11111110 dnie114111101111V11111Zste111 ditéte (déti):

pod 13 Z “.13’U

*) nehodici se Skrinéte

podpis 1111121:

DOKLADY K UZAVEEEHNE FE'EANZELQ'E‘VE (VYE’LNE E‘EATE’: EV. 31E.)

Doklad, kterV jsou mufi nebo zena povinni pfedloZit. 3e nepfedklédé, pokud

Si Skuteénost V ném uvedenou matriéni fifad ovéi‘i 2 jim vedené matiiéni knihy, ze Zékladniho

registru obyvatei, z informaeniho systému evidence obyvatel, z informaéniho systému

cizincfi, z informaéniho systému evidence obéanskych pmkazfi nebo z informaéniho systému

evidence cestovnich d0kladfi.Tat-3 sl'uteénost 3e V'jznaéi V niiZe uvedené tabulce u kaidého

z dokladfi uvedenV-sh pod bodcm 3. a2 7. samostatné.

Pfedloieny byly tyto dokiady:

a

MUZ ZENA
1. Prfikaz totoinosti“) plat do Prfikaz totoinosti”) plat do

(z. (E.

2. R0n list Ron list

3. Doklad 0 stétnim oneanstvfi“; Dokizui 0 stétnim obém1stvi***)

4. VVpis z evidence ebyvatel 0 1111315: VVpis z evidence obyvatel 0 misté
trvale'ho pobytu, u eizineej je-ii eizim twaiého pobytu, u cizinky, je—li cizim
stétem 1/761 Van stétem 133/11 ’vém.

5. VVpis z evidence obwa‘tel 0 esobnim 1/3/1113 2 evidence Obyvatel 0 osobnim
stavu, u cizince, je—Ii eizim statem stavu, 1,1 eizinkya je—li cizim stétem

vydévén. \vv'ydévzin.

6. Doklad o prévni zpfisobilosti k uzavfeni Dokiad o prévni zpfisobilosti k uzavfeni
mauzeistvi, jde—li 0 eizince; vysveédéeni 0 manielstvi,djde 11 0 eizince;Vysvedéeni 0
prfivni ZpL°sebiiesti E: uzaVi'eni manielsz‘é pmvni zpfisobi‘iosti E: uza.?enim111.;2elswi
jde-1i 0 obcana Ceské repubhkypri uzavreni jde-li 0 obéana Ceské republiky pri uzavi‘em

mainieEséVi 113 233.11piteisi’ém ”“11 Qesi'é “11311613111aaza3hgum3kmi “11111 Cfi‘SKé
rcpubliky V eiziné. republiky V ciziné.


