
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Odbor matrik

PID 

 

 
 

Spisová značka:……………………………               Datum: …………………………… 
 

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ O PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI 
 

Žádám o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. 

 
ŽADATEL / KA : 

Jméno a příjmení (rodné).................................................…….......…………………………………………….………..…... 

Rodné číslo  …………………………………………………………………….......……………….…..….……. 

Datum a místo narození ....................................................................................………………………………….……….…. 

Trvalé bydliště  ....................................................…..........................……………….…………………..……….….. 

Osobní stav   ................................................................................................………..…….…………...………….. 

Telefon nebo email: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

SNOUBENEC / SNOUBENKA: 

Pan / paní  ……………………………………………………………………………………..……………….. 

Datum a místo narození …………………………………………………………………………………………………........ 

Rodné číslo  …………………………………………………………………………………...…………………. 

Trvalé bydliště  ……………………………………………………………………………………………………… 

Osobní stav  ……………………………………………………………………………………………………… 

Státní občanství  ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DOKLAD JE URČEN PRO POUŽITÍ:  

v zahraničí* (uveďte stát): …………………………………………. 

a) členské státy EU  

- žadatel potvrzuje, že byl informován o upuštění od požadavku vyššího ověření matričního dokladu 

- žadatel potvrzuje, že byl informován o možnosti připojení vícejazyčného standardního formuláře a jeho připojení 

    - požaduje* 

 - nepožaduje*      

 

b) státy mimo EU – žadatel potvrzuje, že byl informován o požadavku vyššího ověření matričního dokladu v závislosti 

na státu, v němž bude doklad předložen 

  

Žadatel bere na vědomí, že dnem doručení žádosti příslušnému matričnímu úřadu se zahajuje správní řízení ve věci. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  ………………………………………. 

                                                                                                                                                                         podpis žadatele 
 

*) nehodící se škrtněte 



Předložené doklady (vyplní matrikářka) : 

Číslo OP:  .................................................. vydán kým: ................................................................................... dne:..………….………… 

Rodný list:  roč. ............... sv. ............... str. ............. č.ř. ............. vydán kým: ................................................ dne: ………….………… 

Rozvodový rozsudek:   č. j. : ……………………………………………………………...……   pravomocný dne : ……………….…… 

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

Úmrtní list:  roč. ............... sv. ............... str. ............. č.ř. ............. vydán kým: ............................................... dne: ………….……….... 

 
Právní nárok žadatele na vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství byl ověřen podle § 45 a 46 zákona č. 

301/2000 Sb., v platném znění.  
 

Žadatel je: 

- občan České republiky  

- bezdomovec, který má povolen pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů 

- zplnomocněný zástupce těchto osob 

 

 

Správní poplatek ve výši .………….......…..Kč byl uhrazen dne: ……………...…….…. č. stvrzenky: ………………………………… 

 

 

ZÁZNAM O VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ O PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI  K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ 

 
podle ustanovení § 151 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) 

 

Odbor matrik Úřadu městské části Praha 1 zcela vyhověl výše uvedené žádosti, neboť byly splněny podmínky zákona č. 301/2000 Sb., 

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a vyhlášky č. 207/2001 Sb., v platném 

znění a dne .........………..... rozhodl o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.  

 

Datum vydání dokladu:   ............................................. 

 

Podle ustanovení § 151 odst. 2 správního řádu se na místo odůvodnění uvádí seznam podkladů pro rozhodnutí: 

- žádost 

- doklad totožnosti žadatele  

- další doklady předložené žadatelem  

- plná moc  

 

Doklad převzal žadatel osobně dne: ………………..…..……… podpis žadatele: ……………………………….…………………... 

Doklad byl zaslán dne: ……………..……………………….….. žadateli do vlastních rukou. 

Doručen dne: ……………………………..…………………..…. 

Podle ustanovení § 151 odst. 3 správního řádu nabývá rozhodnutí právní moci a právních účinků dnem převzetí dokladu. 

SOUPIS SOUČÁSTÍ SPISU: 
podle § 17 správního řádu 

1) žádost 

2) plná moc 

3) rodný list 

4) výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu 

5) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu 

6) úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině 

7) kopie vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 

8) kopie vícejazyčného standardního formuláře 

 

 

 

 

 

………..…………………………………………………………………. 

Jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby (matrikáře) 

otisk úředního razítka 

 

sídlo/pracoviště: Městská část Praha 1, Úřad městské části, odbor matrik, Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1 


