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Důsledky manželství uzavřeného v zahraničí
Je-li sňatek uzavřen v zahraničí, je nezbytné nechat jej uznat zvláštní matrikou v Brně.
Pokud tak není učiněno, pak před českými státními orgány není pár považován za sezdaný.
Toto má důsledky například pro společné jmění manželů anebo při narození potomků.
Pokud zvláštní matrice nesdělí informaci o sňatku ani jeden z novomanželů, pak existuje
možnost, že si státy mezi sebou sdělí tuto informaci v rámci spolupráce na základě
mezinárodní dohody. Je tedy dobré si před vstupem do manželství ověřit, zdali je daný
zahraniční stát signatářem této dohody. V této souvislosti však doplňuji, že novomanželům
nehrozí sankce v případě, že zvláštní matrice svůj sňatek uzavřený v zahraničí nenahlásí.
Pro uznání sňatku uzavřeného v zahraničí není stanovena lhůta. Návrh na zápis ve zvláštní
matrice může podat fyzická osoba, které se zápis týká nebo, členové její rodiny (tj. rodiče,
děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob.
Pokud by však mělo být manželství posléze rozvedeno, není možné manželství rozvést v
České republice, aniž by bylo samo manželství Českou republikou uznáno. Je pak tedy
nezbytné rozvádět se v zahraničí, ve státě, kde bylo manželství uzavřeno, dle tamního
práva. I v zahraničních právních řádech existuje institut obdobný společnému jmění manželů,
proto je třeba si uvědomit, že přestože není manželství uzavřeno v České republice, či
Českou republikou uznáno, vzniklo manželům společné jmění dle zahraničního právního
řádu a je dle tohoto právního řádu je třeba jej též vypořádat.
Pokud se manželé rozhodnout nechat si sňatek uzavřený v zahraničí uznat v České
republice a dojde zde též k rozvodu manželství, pak je namístě nechat si rozsudek ve věci
rozvodu manželství nechat uznat zahraničním soudem a zaevidovat. V opačném případě
budou v České republice rozvedení manželé považování jiným státem za sezdané. Zaleží
však na tom, zdali má například jeden z manželů na zahraniční stát vazby a proto je pro něj
významné mít otázku svého manželského stavu sjednocenou a skutečnosti odpovídající.
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