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Základní informace k životní situaci 
Registrované partnerství (dále jen „partnerství“) je trvalé společenství dvou osob stejného 
pohlaví, které vzniká projevem jejich vůle - formou souhlasného svobodného a úplného 
prohlášení o tom, že spolu vstupují do partnerství. 
 
Podmínky vzniku partnerství 
 Alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství musí být státním občanem ČR. 
 Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky položené osobám vstupujícím 

do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Dříve, než učiní toto prohlášení, 
výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. 

 Prohlášení lez učinit pouze před matričním úřadem, který je uveden v příloze č. 1 
vyhlášky č. 300/2006 Sb. (dále jen „registrující úřad“). 

 
Překážky vstupu do partnerství 
Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která: 
a) nedosáhla věku 18 let, 
b) má omezenou svéprávnost v této oblasti, 
c) 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. 
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat 
Fyzické osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, nebo jejich zmocněnec, který 
registrujícímu úřadu předloží plnou moc od osob, které chtějí vstoupit do partnerství. 

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, vyplní dotazník k registrovanému partnerství 
a spolu s předepsanými doklady jej předloží příslušnému registrujícímu úřadu. 

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
Osobním podáním žádosti na příslušném registrujícím úřadu. 
 

Na které instituci životní situaci řešit 
Magistrát města Karlovy Vary. 

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 
Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary – odbor vnitřních věcí, 
oddělení matriky a evidence obyvatel – pracoviště: MATRIKA 
3. patro, kancelář č. 308 
telefonní čísla pro případné informace: 353 151 281, 353 151 145 
úřední hodiny:  pondělí a středa  8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin 
 úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00 hodin 
 pátek 8.00 – 12.00 hodin. 
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou 
U Magistrátu města Karlovy Vary, jako registrujícího úřadu, lze prohlášení o vstupu 
do partnerství učinit: 
 v obřadní síni města Karlovy Vary – Krále Jiřího 1285/22 
 v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21. 
 
Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před prohlášením dotazník ke vstupu 
do registrovaného partnerství a předloží jej registrujícímu úřadu, před kterým má partnerství 
vzniknout. K dotazníku připojí: 
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1. Státní občan ČR s trvalým bydlištěm v ČR: 
a) doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz nebo cestovní pas) 
b) rodný list 
c) doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním 

dokladem) 
d) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, 

případně o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem) 
e) úmrtní list zemřelého manžela / partnera, případně pravomocný rozsudek o rozvodu 

předchozího manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství. 
  

2. Státní občan ČR s trvalým bydlištěm v cizině: 
Doklady uvedené v odstavci 1. nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím 
státem vydávány. Doklady musí být vydány státem, na jehož území má osoba, která 
chce vstoupit do partnerství, pobyt. 
  

3. Cizinec: 
a) doklad, kterým je možné prokázat totožnost 
b) rodný list 
c) doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem) 
d) doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván 

(tento doklad nesmí být k datu vstupu do partnerství starší 6 měsíců) 
e) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno 
f) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (doklad není nutné 

předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu 
do partnerství) 

g) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, jde-li o rozvedeného 
cizince, 

h) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého 
partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství 

i) potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území České republiky, které 
nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 7 pracovních dnů (toto ustanovení 
se nevztahuje na občana Evropské unie a občana jiného smluvního státu Dohody 
o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky – tj. na občana 
Islandu, Lichtenštejnska, Norska). 

 
Údaje dle odst. 3. písm. c) až e) mohou být uvedeny v jednom dokladu. 
Registrující matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství a žádá 
o udělení mezinárodní ochrany na území ČR nebo je azylantem nebo osobou požívající 
doplňkové ochrany, předložení dokladů uvedených v odst. 3. písm. b) až g) prominout, je-li  
jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou. 
 
Listiny vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem do českého jazyka 
a musí být opatřeny předepsanými ověřeními (podrobnější informace ke konkrétním 
případům sdělí matrikářka). 
 
Pokud je osoba, která chce vstoupit do partnerství, neslyšící, němá nebo nemluví nebo 
nerozumí česky, je nutná při vstupu do partnerství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka 
zajišťují osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, na své náklady, nestanoví-li zvláštní 
právní předpis jinak 1. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o vstupu do partnerství 
v těchto případech učinit. 
 
 

                                                           
1    zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, 

zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů 
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Upozornění pro občany ČR, kteří mají v občanském průkazu uveden osobní stav: 
Při vstupu do partnerství je matriční úřad povinen oddělit občanům ČR vyznačenou část 
občanského průkazu a vydat jim potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského 
průkazu. Občané ČR musí po té požádat o vydání nového občanského průkazu (do 15 dnů 
od převzetí dokladu o registrovaném partnerství). 
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
Dotazník k registrovanému partnerství je k dispozici v záložce "Formuláře" nebo 
na MATRICE. 
 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
 Vstup do registrovaného partnerství: 

a) osobami, které nemají trvalý pobyt na území ČR: 3.000,- Kč 
b) osobami, z nichž pouze jedna má trvalý pobyt na území ČR: 2.000,- Kč. 
c) mimo obřadní síň města Karlovy Vary na adrese Krále Jiřího 1285/22 nebo mimo 

budovu Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21: 3 000,- Kč. 
Poplatek se vybírá jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství. 

 Vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství je zdarma.  

 Vydání druhopisu dokladu o partnerství: 100,- Kč. 
Poplatky se hradí při podání dotazníku k registrovanému partnerství v hotovosti v pokladně 
Magistrátu města Karlovy Vary (po vystavení platebního předpisu matrikářkou). 
 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
Žádost o učinění prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství je nutné vyřídit do 30 dnů 
od jejího podání. Termín prohlášení se stanoví po vzájemné dohodě registrujícího úřadu 
a osob, které chtějí vstoupit do partnerství.  
Na základě usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 7.10.2008 lze prohlášení o vstupu 
do registrovaného partnerství učinit pouze v úterý, ve čtvrtek, v pátek anebo v sobotu. Obřad 
nelze uskutečnit v pondělí, ve středu a v neděli.  
 

Elektronická služba, kterou lze využít 
Žádost nelze vyřídit prostřednictvím elektronické služby. 

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje 
 Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství (§ 1 až § 7). 
 Vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném 

partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška 
č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů. 

 Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů (§ 32 až § 40a). 

 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – příloha: sazebník správních poplatků – 
položka 3 a 12. 

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 
----- 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 
----- 

Za správnost popisu odpovídá útvar 
Odbor vnitřních věcí - oddělení matriky a evidence obyvatel. 

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 
27.11.2019 
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Datum konce platnosti popisu 
Při změně právních předpisů na úseku matrik a registrovaného partnerství.  


