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        Magistrát města Karlovy Vary 
odbor vnitřních věcí 
Moskevská 2035/21 
361 20 Karlovy Vary 

 
 

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti  
ke vstupu do registrovaného partnerství 

 
(1) Žadatel 

Jméno(a), příjmení       

Datum a místo narození       

Rodné číslo       

Trvalý pobyt       

Osobní stav       

Adresa pro doručování 
(liší-li se od adresy trvalého pobytu) 

      

Číslo elektronicky čitelného 
identifikačního dokladu (např. 

občanského průkazu, cestovního pasu) 
      

 
(2) Údaje o partnerovi  

Jméno(a), příjmení       

Datum a místo narození       

Trvalé bydliště       

 
(3) Vysvědčení bude předloženo: 
 

 v jiném členském státě EU – stát: ………………………………… 

Byl(a) jsem poučen(a) o možnosti vydání vícejazyčného formuláře k vysvědčení o právní 
způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství, o které žádám.  
Tento vícejazyčný formulář:  požaduji vydat v jazyce ……………….…  nepožaduji vydat 
 

 v zahraničí mimo EU - stát: …………………………………………. 
Byl(a) jsem poučen(a) o uznání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu 
do registrovaného partnerství v daném státě (resp. jeho případném vyšším ověření). 
 
Byl(a) jsem poučena o tom, že do registrovaného partnerství nemůže vstoupit osoba, která: 
- nedosáhla věku 18 let, 
- má omezenou svéprávnost v této oblasti, 
- již dříve uzavřela manželství, nebo která již dříve vstoupila do partnerství, anebo 

do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí a tento svazek stále trvá.  
Do partnerství dále nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.  
 
Beru na vědomí, že vysvědčení platí 6 měsíců ode dne jeho vydání. 
 
V dne     

    
............................................ 
podpis žadatele / žadatelky  

 

Poznámka: požádá-li osoba o vydání vysvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být její 
podpis na plné moci úředně ověřen. 
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Záznamy matričního úřadu – žadatel/ka předložil/a tyto doklady: 

1 Průkaz totožnosti – druh a číslo: 
 
 
Datum vydání:                             Místo vydání:                                                      Platný do: 

2 Rodný list: 
 
 

3 Výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu: 
 
 

4 Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu: 
 
 

5 Úřední doklad o bydlišti a osobním stavu vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale 
v cizině: 
 
 

6 Pravomocný rozsudek rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, 
popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.  
 
 
 
 

7 Úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna 
z předložených matričních dokladů: 
 
 

8 Správní poplatek za vydání vysvědčení: 
 
 

9 Poznámky: 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
V Karlových Varech dne: ........................................................................................................... 
 
 
Jméno, příjmení a podpis matrikářky: ........................................................................................ 
 
 
 

 
 
 
 

Vysvědčení o právní způsobilosti převzal žadatel: 
 
 
 
 
Dne:                 Podpis: 


