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REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
1. Základní informace:
Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem
stanoveným zákonem.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Registrované partnerství mohou uzavřít dvě osoby (dvě ženy nebo dva muži), které splňují
všechny následující podmínky:
- alespoň jedna z nich má státní občanství ČR
- nejsou sourozenci nebo příbuznými v linii přímé (tedy nejsou si vzájemně potomkem
a předkem)
- obě dosáhly věku osmnácti let
- obě jsou plně způsobilé k právním úkonům, tedy nejsou zbaveny způsobilosti k právním
úkonům ani na ní omezeny
- nesmí být v manželství nebo registrovaném partnerství, které trvá
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Osoby, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství se dostaví osobně na registrující
matriční úřad, kde si mohou zajistit termín přijetí prohlášení o vstupu do registrovaného
partnerství. Jsou povinny prokázat svoji totožnost předložením občanského průkazu nebo pasu,
vyplnit dotazník k registrovanému partnerství a předložit jej s příslušnými doklady matrikáři.

4. Způsob podání žádosti:
Osobně obě osoby, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství nebo jeden z nich po
předložení vyplněného a podepsaného dotazníku a předložení potřebných dokladů, nejdéle 14
dní před zajištěným termínem prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
ÚMO Plzeň 3 – Odbor sociálních služeb a matriky, oddělení matrika
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
PO, ST: 8:00 – 17.00
Tel.: 37 803 6528
E-mail: platzká@plzen.eu; boudova@plzen.eu; hrdinova@plzen.eu
URL: http://umo3.plzen.eu, elektronická podatelna: postaumo3@plzen.eu
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
Dotazník k registrovanému partnerství – k dispozici na oddělení matrika / stará /
ÚMO Plzeň 3 a dále předloží
1. občan ČR
 občanský průkaz ČR nebo cestovní pas ČR
 rodný list
 pravomocný rozsudek o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemřelého
manžela
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pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého
partnera
v případě trvalého pobytu občana mimo území ČR předloží tento předepsané
nebo odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány

2. cizinec s trvalým pobytem na území ČR
 doklad, kterým je možné prokázat totožnost ( CP nebo PKP, OP )
 rodný list s překladem a příslušnými ověřeními
 doklad o státním občanství (cestovní pas nebo OP)
 doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, který nesmí být k datu
vstupu do partnerství starší 6 měsíců (v případě, že stát vysvědčení o právní
způsobilosti nevystavuje, předloží potvrzení o tom, že takový doklad příslušný
stát nevydává)
 potvrzení osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 úmrtní list zemřelého manžela (není třeba předkládat, je-li tato skutečnost
uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství)
 úmrtní list zemřelého partnera
 doklad o zániku předešlého manželství nebo partnerství (rozsudek nebo
rozhodnutí soudu s doložkou o nabytí právní moci)
3. cizinec bez trvalého pobytu na území ČR je povinen k výše uvedenému ještě
předložit potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, odborem
cizinecké policie, to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jejich rodinné příslušníky;
potvrzení nesmí být k datu prohlášení starší sedmi pracovních dnů
Všechny doklady vydané v cizině musí být opatřeny předepsanými ověřeními a přeloženy od
soudního tlumočníka do českého jazyka.
Pokud osoba, která chce vstoupit do partnerství, nemluví nebo nerozumí česky, je neslyšící
anebo němá, je při prohlášení nutná přítomnost tlumočníka zapsaného v seznamu znalců a
tlumočníků okresního soudu. Účast tlumočníka zajišťují na vlastní náklady osoby, které chtějí
vstoupit do partnerství.

7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území
České republiky, je zpoplatněn částkou 2 000,- Kč.
Vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České
republiky je zpoplatněn částkou 3000,- Kč

8. Lhůty pro vyřízení:
individuálně po dohodě s účastníky řízení, v ostatních případech 30 dnů
9. Účastníci řízení:
osoby stejného pohlaví, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství
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10. Právní úprava
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

11. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Nejsou – li potřebné doklady předloženy do stanoveného termínu, nemůže být prohlášení o
vstupu do registrovaného partnerství uskutečněno
12. Správce postupu:
Odbor sociálních služeb a matriky, oddělení matrika
13. Datum, od kterého návod platí:
1.07.2006
14. Datum provedení poslední aktualizace:
4.10.2017
15. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
Upozornění:
U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat
svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem
vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.
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