
Zápis o uzavření registrovaného partnerství 
 
 
sepsaný dne .................................. u ......................................................................................................………. 
 
s .....................................................  bytem ..............................................................................................………. 
 
Datum (den, měsíc, rok) prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství ……………………………………………. 
 
Místo prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství (město a stát) ......................................................………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Údaje partnerů: 
 
Partner/ka 
Jméno/a, příjmení .............................................................................................................................................. 

příp. rodné příjmení .............................................................................................................................................. 

datum narození   ......................................................... RČ ........................................................................ 

místo narození *) .............................................................................................................................................. 

osobní stav (před uzavřením partnerství)  ....................................................................................................... 

státní občanství (nynější)   ....................................................................................................... 

 
Otec 
Jméno/a, příjmení  ......................................................... roz. ....................................................................... 

datum a místo narození *) ................................................................................................................................. 

 
Matka 
Jméno/a, příjmení  ......................................................... roz. ....................................................................... 

datum a místo narození *) ................................................................................................................................. 

 
 
Partner/ka 
Jméno/a, příjmení .............................................................................................................................................. 

příp. rodné příjmení .............................................................................................................................................. 

datum narození   ......................................................... RČ ........................................................................ 

místo narození *) .............................................................................................................................................. 

osobní stav (před uzavřením partnerství)  ....................................................................................................... 

státní občanství (nynější)   ....................................................................................................... 

 



Otec 
Jméno/a, příjmení  ......................................................... roz. ....................................................................... 

datum a místo narození *) ................................................................................................................................. 

 
Matka 
Jméno/a, příjmení  ......................................................... roz. ....................................................................... 

datum a místo narození *) ................................................................................................................................. 

 
 
Uveďte adresu trvalého nebo posledního trvalého bydliště v České republice, případně údaj o tom, že jste 
na území České republiky nikdy trvalý pobyt neměl/a: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Státní občanství ČR partnera/ky ověřeno: 
 
- Osvědčením o státním občanství vydaným kdy, kým ........................................................................................... 
 
-OP č. ................................................ platným do ........................................................................................... 

datum a místo vydání ............................................................................................................................................... 

 
-CD č. ................................................ platným do ........................................................................................... 

datum a místo vydání ............................................................................................................................................... 

(nutno doložit prohlášením, že od data vydání CD nenabyl/a na vlastní žádost cizí státní občanství) 
 
Zápis o uzavření registrovaného partnerství byl sepsán na základě předložení těchto dokladů: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Požadované údaje, které nemohu doložit veřejnou listinou nahrazuji prohlášením (příloha). 
 
Upozornění: 
 
 Podle ustanovení § 38 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých 
souvisejících zákonů, se údaj o uzavření registrovaného partnerství zapisuje na místo rodinného stavu  
do občanských průkazů České republiky partnera a do jiných veřejných listin, ve kterých je rodinný stav uváděn. 
Pro účely zapsání registrovaného partnerství do občanského průkazu bude název položky „Rodinný stav“ 
nahrazen názvem „Stav“ a do této položky bude zapisován údaj „partnerství“ nebo při zániku partnerství údaj 
„zaniklé partnerství“. Jako nepovinný údaj může být do občanského průkazu na žádost občana České republiky 
zapsán partner namísto do stávající položky „manžel/manželka“ do položky „partner/partnerka“. 
 



Prohlášení žadatele: 
 

1. Beru na vědomí, že po uzavření registrovaného partnerství v cizině, podle práva státu, ve kterém 
k uzavření partnerství došlo, můj občanský průkaz obsahuje nesprávný údaj o rodinném stavu (svobodný, 
rozvedený nebo ovdovělý namísto partnerství). Důvodně lze očekávat, že u takového občanské průkazu 
bude rozhodnutím podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění 
pozdějších předpisů, skončena jeho platnost a bude zahájeno správní řízení o skončení platnosti mého 
občanského průkazu v souvislosti s uzavřením registrovaného partnerství. 

 
2. Jsem si vědom/a toho, že nejpozději do 15 pracovních dnů od skončení platnosti občanského průkazu je 

mojí povinností požádat příslušný úřad o vydání nového občanského průkazu České republiky 
s uvedením správného údaje o mém osobním (rodinném) stavu, tj. „Partnerství“. 

 
3. Prohlašuji, že jsem nikdy nebyl/a vlastníkem občanského průkazu České republiky. ** 
 
4. Prohlašuji, že jsem občanský průkaz České republiky při ukončení trvalého pobytu v České republice 

odevzdal/a matričnímu úřadu v místě bydliště**, 
tj. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Prohlašuji, že jsem občanský průkaz odevzdal/a v České republice do úschovy na matričním úřadu. ** 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Beru na vědomí, že učiněná prohlášení jsou důkazním prostředkem ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Poučení: 
 
 Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, se přestupku proti pořádku ve státní správě dopustí ten, kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný 
údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody. 
 
 
 
        .................................................................... 
                  podpis žadatele 
 
Totožnost žadatele ověřena dle 
OP č. ……………………………………………………. CD č. ………………………………………………………….. 

(vydaného kde, kdy, platnost do) ................................................................................................................................. 

 
 
Totožnost žadatele ověřil ............................................................................................................................................. 
(jméno, funkce a podpis pracovníka a kulaté razítko ZÚ) 
 
 
*) u údajů v ČR se vyplňuje obec - okres, v cizině obec – stát 
**) nehodící škrtněte 


