DOTAZNÍK K REGISTROVANÉMU PARTNERSTVÍ

Příslušný matriční úřad

OSOBY, KTERÉ CHTĚJÍ VSTOUPIT
DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ
Jméno, popř. jména
a příjmení

Rodné příjmení

Datum, místo
a okres (stát) narození

Rodné číslo
Osobní stav
Státní občanství

Bydliště (trvalý pobyt)

V

dne

podpis osoby, která chce vstoupit
do registrovaného partnerství

podpis osoby, která chce vstoupit
do registrovaného partnerství

DOKLADY KE VSTUPU DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ (VYPLNÍ MATRIKÁŘ)
Doklad se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad ověří z jím vedené matriční knihy,
ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců,
z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních
dokladů. Tato skutečnost se vyznačí v části Poznámky ve spodní části tiskopisu.

Předloženy byly tyto doklady:
OSOBY, KTERÉ CHTĚJÍ VSTOUPIT DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ
1. Průkaz totožnosti**)
platný do
Průkaz totožnosti**)
platný do
č.
č.
2. Rodný list
Rodný list
3.

Doklad o státním občanství***)

Doklad o státním občanství***)

4.

Výpis z evidence obyvatel o místě
trvalého pobytu, u cizince, je-li cizím
státem vydáván.

Výpis z evidence obyvatel o místě
trvalého pobytu, u cizinky, je-li cizím
státem vydáván.

5.

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

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

6.

Doklad o právní způsobilosti ke vstupu
do registrovaného partnerství, jde-li
o cizince.

Doklad o právní způsobilosti ke vstupu
do registrovaného partnerství, jde-li
o cizince.

7.

Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího
manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela,
popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení
partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
Jde-li o cizince, úmrtní list není třeba předkládat,
je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní
způsobilosti ke vstupu do registrovaného
partnerství.

Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího
manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela,
popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení
partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
Jde-li o cizince, úmrtní list není třeba předkládat,
je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní
způsobilosti ke vstupu do registrovaného
partnerství.

**) - občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
- průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské
unie, jde-li o cizince,
- průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
- průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo
- průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
- průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
- průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.
***) Je-li osoba, která chce vstoupit do registrovaného partnerství, v rozhodné době státním občanem České
republiky a považuje-li ho za svého občana také jiný stát, je rozhodné státní občanství České republiky. Je-li
osoba, která chce vstoupit do registrovaného partnerství, v rozhodné době zároveň občanem několika cizích
států, rozhoduje státní příslušnost nabytá naposled, pokud vzhledem k životním poměrům osoby nepřevažuje
výrazně její poměr k jinému cizímu státu, jehož je občanem; v takovém případě rozhoduje státní příslušnost
tohoto státu (§ 28 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).
Poznámky:

razítko a podpis matrikáře

