DoTAzNír r uzavŘrNí vraNžnr,srví
MUZ

ZENA

Jméno, popř. jména
a příjmení

Rodné příjmení

Datum, místo a okres (stát)
narození

Rodné číslo

osobní stav

státní občanství

Bydliště (trvalý pobyt)

Prohlášenío uzavření manželstvíbychom chtěli učinit před

(název úřadu)

v obřadní místnosti úřadu*)
na

jiném vhodném místě*)

Jsme si vědomi, že při uzavření manželství jsme povinni učinit dohodu
příjmení.předběžně jsme se dohodli, že budeme po uzavření manželsfuí:
břiřheni]eaňoňo ž náš bude naším

a)

příjmením společným

si oba svó příjmení ponechóme a
prohlásíme, které z našich příjmení
bude příjmením našich společných dětí

b)

muz:,

zena:
muz:
zana:
děti:.

o užíváni

příjneníjednoho znds bude naším
*),
příjmehím společnýn, a muž , žena
*) příjmení nemó být
jehož
- jejíž
příj meiim sp oi e čným, bude lrc, spo,l e čnému
příjmení na druhém místě připojovat
své dosavadní příjmení

c)

*) nehodícíse škrtněte

Byli jsme poučeni o tom, že při

m].]Z:

děti:

zátpisu uzavíeni manželstvílze na zál<Ladě

ádosti

ženy, jížse uzavření manželstvi týká, uvést za stanovených podmínek v matričníknize
příjmení, které bude po uzavření manželstvíuživat,v mužském tvaru.
. ..., vyplýv ajici zdohody
Žena předběžné žádá, aby její příjmení
o příjmení po uzavření manželství,bylo v knize manželství zapsáno v mužskémtvaru:
protože je

a)
b)

c)

d)

cizinkou,
státní občankou Českérepubliky, kterámánebo bude mittr-lalý pobyt v cizině,
státní občankou Českérepubliky, jejižmanžeIje cizinec,
státní občankou Českérepubliky, která je jinó než českénárodnosti.*)

Bereme na vědomí, že při sňatečnémobřadu uvedeme, dříve než učinímesňatečný projev
vůle, že nám nejsou známy překáňky, které by nám bránily uzavŤit manželství,že navzájem
známe svůj zdravotní stav a že jsme zviňlh uspořádání budoucích majetkorných poměru,
svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.
Prohlašujeme, že nejsme ve vztahu poručníkaa poručence, dítěte a osoby, do jejiž péčebylo
dítě svěřeno, nebo pěstouna a svěřeného dítěte,

Máme spolu jlž týo děti - jméno a příjmení, datum a místo narozeni - dokládá se rodnlim
listem dítěte (dětí):

Dohoda o příjmení se bude vztahovat i na toto dítě (děti) nevěsty, jehož (ejichž) otec
neniznám - dokládá se rodným listem dítěte (dětí):

V

podpis ženy

*) nehodícíse škrtněte

podpis muže

Dorrely r

uzavŘrNí uaNžrrsrví(wrrNí verrurÁŘ)

Doklad, kteqý jsou muž nebo žena jinak povinni předložit, se nepředkládá, pokud
si skutečnost v něm uvedenou matričníúřad ověří z jím vedené matričníknihy, ze zékladního
registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačníhosystému
cizinelů, z informačníhosystému evidence občanských prukazu nebo z informačníhosystému
evidence cestovních dokladů. Tato skutečnost se vyznači v nížeuvedené tabulce u každého
z dokladů uvedených pod bodem 3. až7. samostatně.

Předloženy byly tyto doklady:

MUZ
1

ZENA

Prukaz totožnosti**)

č.

Prukaz totožnosti**)

č.

platný do

platný do

2. Rodný list

Rodný list

a
J.

Doklad o státním občanství

Doklad o státním občanstvi

4,

Výpis z evidence obyvatel o
trvalého pobytu, u cizince,
státem vydáván.

5.

6.

je-li

Vlípis z evidence obyvatel o místě
cizim trvalého pobytu, u cizinky, je-li cizim

místě

státem vydáván.

Výpis z evidence obyvatel o osobním Výpis z evidence obyvatel o osobním
stavu, u cizince, je-li cizim státem stavu, u cizinky, je-li cizím státem
vydáván.

vydáván.

Doklad o právní způsobilosti k uzavření
manželství, jde-li o cizince; vysvědčení
o ptávní způsobilosti k uzavíeni
manželství,jde-li o občana České
republiky při uzavření manželství na
zastupitelském úřadu Českérepubliky

Doklad o právní způsobilosti k uzavření
manželství, jde-l,i o cizinku; vysvědčení

v cizině.

o právní způsobilosti k uzavření
manželství, jde-li o občanku České
republiky při uzavření manželství na
zastupitelském úřadu Českérepubliky
v cizině.

7.

o rozvodu
předchozího manželství, nebo úmrtnílist
zemŤelé matňelky, popřípadě
pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení
partrrerství, nebo úmrtnílist zemřelého
partnera. Jde-li o cizince, úmrtnílist není
třeba předkládat, je-li tato skutečnost
uvedena v dokladu o právní způsobilosti
k uzaťenímanželství.
Pravomocný rozsudek

Pravomocný

rozsudek
o
rozvodu
předchozího manželství, nebo úmrtnílist
zemřelého manžela, popřípadě
pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení
partnerství, nebo úmrtnílist zemšelé
partnerky. Jde-li o cizinku, úmrtnílist
není třeba předkládat, je-li tato skutečnost
uvedena vdokladu o právní způsobilosti
klzavření manželství.

**)
obČanský prukaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana Českérepubliky,
pŇkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo prtkaz totožnosti občana
členskéhostátu Evropské unie, jde-li o cizince,

prťtkaz Žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost
o udělení mezinarodní ochrany,
prťkaz povolení k pobytu azylanta,jde-li o osobu, které byl udělen azyl,nebo
prtkaz oprávnění k pobyťu osoby poživajíci doplňkové ochrany, jde-li o osobu
požívajici doplňkové ochrany,
prukaz žadatele o udělení dočasnéochraly, jde-li o osobu, která podala žádost
o udělení dočasnéochrany, nebo
prtkaz cizince poživajicíhodočasnéochrany, jde-li o osobu, které byla udělena
dočasná ochrana.

razitko a podpis matrikáře
,,**'é Je.Ii snbubenec v rozliodné době stáním občanelm CesM repubtilry a povúQeli ho
za svého občana take jirý stát, je rozhodné stání oběansní Českérepxlbtihy. je-li srloubenec
v rozhodné době zboveň občanem nělrolika cizích států, rozhoduje Štátnípříslušnost nabytá

napoďed, poilald vzhledem k životním poměrům osoby nepřevažuje ýazně její poměr
iehož je občanem; v tako.vén případě rozhoduje státní iříslušnoEt
tohota státu (§ 28 zúkona č, 9I/20]2 Sb., o mezinárodním právu soulromém)
k jinému cizímu státu

§ tě,mito znrěnarrri byli snoubenci seanámeni a potvrarjí srými

V........,...,

.......

podpisy:

dne..,.

Podpis ženy

Rbzítko apodpis opróvněné úředni osoby

'

i
Podpis muže

