Regarding your civil marriage in Pafos and I would like to inform you that you must bring
with you the following documents:
a) Passports
b) If you possess the Czech nationality you have to bring a certificate from the Ministry of
the Interior (Registry Office) of your country (if this certificate is written in your language you
have to translated in English by a notary) confirming that you are free to get married.
c) If you are divorced you have to bring also the original Divorced Certificate which must be
final and absolute (translated in English from a notary). In addition you must have the
certificate mentioned in para (b) above.
If you are widow/widower you have to bring with you the original Death Certificate
(translated in English from a notary). In addition you must have the certificate mentioned in
para (b) above.
All above papers must have an APOSTILE.
d) If one of you is under 18 years old you must bring in addition the consent of your father
which must be certified by a solicitor of your country.
e) Fees for the Special Marriage: 281.92 EURO (Special marriage means marriage in one or
two days).
f) Usual marriage fees: 128.15 EURO (the marriage is celebrated 16 days after the date of your
application).
g) Nothing can be done in advance. The application is accepted when you are both present.
The working days are Monday to Friday and we can accept application from 8.30 to 10 a. m.
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S ohledem na Vaši občanskou svatbu ve městě Pafos, bychom Vás rádi informovali, že si
s sebou musíte přinést následující dokumenty:
a) Pasy

b) Pokud jste České národnosti, musíte přinést osvědčení Ministerstva Vnitra
(registračního úřadu) Vaší země (pokud je toto osvědčení napsáno ve Vašem jazyce,
musí být přeloženo do angličtiny notářem) potvrzující, že jste způsobilá/ý ke svatbě.
c) Pokud jste rozvedená/ý musíte přinést také originál rozvodové listiny, která musí být
konečná a úplná (přeložena do angličtiny notářem). Navíc musíte mít také dokumenty
zmíněné v odstavci (b) a výše. Pokud jste vdova/vdovec je třeba s sebou přinést také
originál úmrtní listiny (přeložené do angličtiny notářem). Navíc musíte mít také
dokumenty zmíněné v odstavci (b) a výše.
Všechny výše uvedené doklady musí mít APOSTILU
d) Pokud je někdo z Vás mladší 18-ti let, musíte navíc přinést souhlas otce, který musí být
potvrzený právním poradcem Vaší země.
e) Poplatky za zvláštní svatbu: 281.92 EUR (zvláštní svatba znamená svatba v jednom
nebo ve dvou dnech).
f) Běžné svatební poplatky: 128.15 EUR (Svatba, která je oslavena 16 dní po datu Vaší
žádosti)
g) Nic nemůže být dokončeno předem. Žádost je přijata, až když jste oba přítomni.
Pracovní dny jsou od pondělí do pátku a žádosti přijímáme od 8.30 do 10.00
dopoledne.

