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PID

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ O PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI
K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ
Žadatel:
Jméno a příjmení, rodné příjmení:
Datum a místo narození:
Rodné číslo:
Rodinný stav:
Státní občanství:
Trvalý pobyt:
Totožnost ověřena podle:
Vysvědčení je požadováno k uzavření manželství ve státě:
Údaje o snoubenci:
Jméno a příjmení:
Rozený (á):
Datum a místo narození:
Státní občanství:
Trvalý pobyt:
Poučení:
Má-li být Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (dále jen „Vysvědčení“ ) použito v jiném
členském státu EU, může žadatel (oprávněná osoba) požádat o vydání vícejazyčného standartního formuláře,
který bude k matričnímu dokladu pevně připojen předepsaným způsobem. Tento formulář odráží obsah
veřejné listiny, ke které je přiložen a slouží k usnadnění překladu, event. k vyloučení nutnosti úředního
překladu do příslušného cizího jazyka (přijímající země EU). Konečné rozhodnutí o tom, zda informace
obsažené ve vícejazyčném formuláři postačují pro účely zpracování této veřejné listiny, však přijímá orgán,
jemuž je veřejná listina předkládána. Vyšší ověření Vysvědčení /ověřovací doložka „Apostille“/ pro použití
v zemích EU není třeba. Svým podpisem beru toto poučení na vědomí.
Žádám o vydání vícejazyčného formuláře:

 ANO

V Kravařích dne:

…………………………………………………………….

Podpis žadatele:

…………………………………………………………….

 NE

Záznamy matriky:
Předložené doklady (vyplní matrikářka) :
Doklad totožnosti žadatele: číslo OP/CP - vydán - kdy - kým
....................................................................................................................................…………………..

Rodný list:

roč. .............. sv. .......................... str. ..............................poř.č.…………………

vydán dne ...............................................kým ..............................…………………………………
Rozsudek o rozvodu - vystavený dne:

...........................................č.j. ..……………………….……

vydán kým .....................................................................………………………………………..……...
Úmrtní list:

roč. .........………... sv. ..................…........ str. .......... ...........poř.č. .………….…..

vydán dne .............................…….....kým ....................................………………………..…………

Potvrzuji, že jsem převzal Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a současně
prohlašuji, že jsem byl poučen o postupu při zajištění vyššího ověření pro použití dokladu v cizině
(Apostille, Superlegalizace).

Správní poplatek ve výši …………………., uhrazen dne………………………………….……….
stvr.č. ………………………………………………………………………………………………….

Potvrzení převzetí:

Datum a podpis přebírajícího:

……………………………………………………………….

Datum a podpis matrikářky:

……………………………………………………………….

