1.

Identifikační číslo:

2.

Kód:

3.

Pojmenování (název) životní situace:

Registrované partnerství
4.

Základní informace k životní situaci:

Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé
způsobem stanoveným zákonem.
5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.
6.

Jaké jsou podmínky a postup při řešení životní situace:

Podmínkou pro vznik partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství
byla státním občanem České republiky.
Do partnerství nemohou vstoupit občané navzájem příbuzenském vztahu v linii přímé
a sourozenci.
Do partnerství nemůže vstoupit občan, který nedosáhl věku 18 let, nemá způsobilost
k právním úkonům nebo již dříve uzavřel manželství nebo dříve vstoupil do partnerství,
anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a jeho manželství nebo
partnerství anebo obdobný svazek trvá.
7.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Vyplnit předepsaný tiskopis a předložit jej matričnímu úřadu pověřenému k uzavírání
partnerství.
8.

Na které instituci životní situaci řešit:

V Moravskoslezském kraji lze prohlášení učinit před:
Úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, matrika, Prokešovo nám.8, 729
29 Ostrava - Moravská Ostrava , úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 do 11:30
hodin, od 12:30 do 17:00 hodin, čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin).
Není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, je příslušným
matričním úřadem Úřad městské části Brno – střed, odbor matrika – zvláštní matrika,
Husova 3, 601 69 Brno.
9.

Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:

Městský úřad Studénka, odbor vnitřních věcí, kancelář č. 18 – Svatava Moskalová,

- tel. 556 414 342, moskalova@mesto-studenka.cz
- v úředních dnech pondělí a středu : 8:00 – 11:30 hodin, 12:30 – 17:00 hodin.
10.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

-

platný osobní průkaz (občanský průkaz, cestovní doklad),
rodný list,
osvědčení o státním občanství České republiky,
pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li občan rozvedený,
úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělý,
úmrtní list zemřelého partnera, zaniklo-li partnerství smrtí druhého partnera,
úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství
bylo zrušeno rozhodnutím soudu.
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11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k disposici:

--12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

--13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

--14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

--15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

--16.

Elektronická služba, kterou lze využít:

--17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č.115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18.

Jaké jsou související předpisy:

--19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

--20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodrženi povinnosti:

--21.

Nejčastější dotazy:

--22.

Další informace:

Webové stránky MSK: www.kr-moravskoslezský.cz,
webové stránky MV ČR: www.mvcr.cz .
23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat z jiných zdrojů nebo v jiné
formě:

--24.

Související životní situace a návody, jak je řešit:

--25.

Za správnost popisu odpovídá útvar:

Městský úřad Studénka, odbor vnitřních věcí.
26.

Kontaktní osoba:

Svatava Moskalová, referent vnitřních věcí státu.
27.

Popis je zpracování podle právního stavu ke dni:

01.04.2013
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28.

Popis byl naposledy aktualizován:

01.04.2013
29

Datum konce platnosti popisu:

Nestanoveno.
30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

---
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