0*MVCRX01T3KQE*
MVCRX01T3KQE
prvotní identifikátor

odbor všeobecné správy
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4
140 21
Č. j. MV-138958-8/VS-2011

Praha 3. března 2014
Počet listů: 2

Rozeslat dle rozdělovníku

INFORMACE č. 4/2014
Spojené království - Potvrzení o právní způsobilosti k uzavření manželství
(doplnění informace č. 13/2011 a č. 11/2013)
Informací č. 11/2013 jsme Vám sdělili, že s účinností od 1. listopadu 2013 již
nebude Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska v Praze (dále jen
„velvyslanectví“) vydávat „Potvrzení o právní způsobilosti k uzavření manželství“, ani
žádné jiné potvrzení o osobním stavu a pobytu státním občanům Spojeného
království, kteří chtějí uzavřít manželství na území České republiky.
Podle bodu II. Informace č. 11/2013 má-li státní občan Spojeného království
trvalý pobyt na území Spojeného království, může se i nadále obracet na matriční
úřad ve Spojeném království s žádostí o vystavení „Potvrzení o neexistenci
překážek, které by bránily uzavření manželství“. Toto potvrzení musí být opatřeno
ověřovací doložkou „Apostille“ a úředním překladem do českého jazyka.
Dle sdělení velvyslanectví se však státní občan Spojeného království musí
zdržovat na území Spojeného království nepřetržitě po dobu 21 dnů, aby se mohl
obrátit na matriční úřad s žádostí o vydání tohoto potvrzení. Většina snoubenců,
státních občanů Spojeného království, kteří budou uzavírat manželství na území
České republiky, se však trvale zdržuje a pracuje mimo území Spojeného království
a pobývat po 21 dnů na území domovského státu pro ně není možné, především
z pracovních důvodů (předložení tohoto dokladu je tedy spojeno s těžko
překonatelnou překážkou).
V návaznosti na shora uvedené proto doporučujeme postupovat v těchto
případech podle bodu I. Informace č. 11/2013, tj. umožnit i snoubenci, státnímu
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občanu Spojeného království, který má trvalý pobyt na území Spojeného království,
aby učinil před matričním úřadem, před kterým bude manželství uzavírat, prohlášení
o svém osobním stavu a o tom, že je z hlediska právního řádu Spojeného království
způsobilý k uzavření manželství (stejné prohlášení činí státní občan Spojeného
království, který nemá trvalý pobyt na území Spojeného království).
Vydané potvrzení však není dokladem o právní způsobilosti k uzavření
manželství1 a snoubenec, státní občan Spojeného království, požádá v obou
případech matriční úřad, před kterým bude manželství uzavírat, o prominutí
předložení dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství (viz blíže v Informaci
č. 11/2013).
Žádáme, aby s obsahem shora uvedeného byly seznámeny všechny matriční
úřady v působnosti krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,
magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně a Magistrátu hl. m. Prahy.

JUDr. Václav Henych
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- všem krajským úřadům
- všem odborům vnitřních věcí magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně
- odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl. m. Prahy
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§ 35 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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