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DOTAZNÍK K REGISTROVANÉMU PARTNERSTVÍ 

 

Příslušný matriční úřad 

.................................................................................................................................................................. 

 

 OSOBY, KTERÉ 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       podpis osoby, která 

chce vstoupit 

do registrovaného partnerství        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**) 

č.                              platný do 

Průkaz totožnosti**) 

č.                              platný do 

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 cizince, 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 cizince, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA Č. 2: REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ V ČR 

 

Dobrý den, 

mé jméno je Barbora Päckertová a jsem studentkou Přírodovědecké fakulty na Karlově univerzitě. Budu 

vděčná, pokud si najdete chvilku na vyplnění mého dotazníku. Výsledky dotazníkového šetření budou 

využity v empirické části bakalářské práce se zaměřením na téma registrované partnerství. Vytyčeným 

cílem je prozkoumat postoje veřejnosti vůči registrovanému partnerství a souvisejícím otázkám. 

Dotazníkové šetření bude distribuováno na základě využití internetové stránky vyplnto.cz a osobním 

předložením rodině, přátelům či známým. 

 

1. Znáte homosexuálně orientovanou osobu ve svém okolí? 

a. ANO 

b. NE 

2. Souhlasíte se zákonným ukotvením registrovaného partnerství? 

a. ROZHODNĚ ANO 

b. SPÍŠE ANO 

c. SPÍŠE NE 

d. ROZHODNĚ NE 

e. NEVÍM, NEDOKÁŽI POSOUDIT 

3. Znáte osobně někoho ve svém okolí, kdo žije v registrovaném partnerství? 

a. ANO 

b. NE 

4. Myslíte si, že by mělo být registrované partnerství rovno instituci manželství? 

a. ROZHODNĚ ANO 

b. SPÍŠE ANO 

c. SPÍŠE NE 

d. ROZHODNĚ NE 

e. NEVÍM, NEDOKÁŽI POSOUDIT 

5. Souhlasili byste s povolením adoptovat dítě registrovaným párům? 

a. ROZHODNĚ ANO 

b. SPÍŠE ANO 

c. SPÍŠE NE 

d. ROZHODNĚ NE 

e. NEVÍM, NEDOKÁŽI POSOUDIT 

6. Může mít, dle Vašeho názoru, výchova homosexuálního páru negativní vliv na vývoj 

osobnosti dítěte? 

a. ROZHODNĚ ANO 

b. SPÍŠE ANO 

c. SPÍŠE NE 

d. ROZHODNĚ NE 

e. NEVÍM, NEDOKÁŽI POSOUDIT 

7. Souhlasíte se skutečností, že zákon připouští možnost osvojit si dítě osobou nežijící 

v manželském svazku, osobou heterosexuální i homosexuální, ale osobám v registrovaném 

partnerství tuto možnost odpírá? 

a. ROZHODNĚ ANO 

b. SPÍŠE ANO 

c. SPÍŠE NE 

d. ROZHODNĚ NE 

e. NEVÍM, NEDOKÁŽI POSOUDIT 

8. Vaše pohlaví: 

a. MUŽ 

b. ŽENA 



9. Považujete se za: 

a. HETEROSEXUÁLA 

b. HOMOSEXUÁLA 

c. BISEXUÁLA 

d. JINÉ 

10. Jaký je Váš věk? 

a. 15–24 

b. 25–34 

c. 35–44 

d. 45–54 

e. 55–64 

f. 65 a více 

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a. BEZ ZÁKLADNÍHO A ZÁKLADNÍ 

b. STŘEDOŠKOLSKÉ (BEZ MATURITY I S MATURITOU) 

c. VYŠŠÍ ODBORNÉ A VYSOKOŠKOLSKÉ 

12. Věříte v Boha? 

a. ANO 

b. NE 

13. Počet obyvatel ve městě, ve kterém žijete? 

a. 5 000 a méně 

b. 5 001–20 000 

c. 20 001–50 000 

d. 50 001–100 000 

e. 100 001 a více 

 

  

 

 

Mnohokrát děkuji za Váš čas, který jste strávili vyplňováním dotazníkového šetření. Moc jste mi tím 

pomohli. 

 

Hezký den, 

B. Päckertová 

 

 


