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Rozeslat dle rozdělovníku

INFORMACE č. 6/2014
Promíjení dokladů předkládaných cizincem ke vstupu do registrovaného
partnerství
Podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon o matrikách“), je-li osoba, která chce vstoupit
do registrovaného partnerství, (dále jen „partnerství“), cizincem, k dotazníku
ke vstupu do partnerství připojí doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,
je-li cizím státem vydáván.
Podle ustanovení § 35 odst. 5 zákona o matrikách může matriční úřad
příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, (dále jen
„registrující matriční úřad“), na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství
a která žádá o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky nebo je
azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany, předložení dokladů
(s výjimkou dokladu, kterým je možné prokázat totožnost) prominout, je-li jejich
opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
Nahlédnutím do seznamu uvedeného na webových stránkách Ministerstva
(http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d)
vnitra
registrující matriční úřad ověří, zda domovský stát cizince institut partnerství zná
a zda uvedený doklad vydává.
A. Pokud domovský stát cizince uvedený doklad nevydává, registrující matriční
úřad tuto skutečnost pouze poznamená do spisu, správní rozhodnutí
nevydává.
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B. V případě, že uvedený doklad, resp. kterýkoliv jiný doklad předkládaný
ke vstupu do partnerství, je domovským státem cizince vydáván, avšak cizinec
vstupující do partnerství jej nepředložil a požádal o jeho prominutí,
a) registrující matriční úřad může žádosti vyhovět, jde-li osobu uvedenou
v ustanovení § 35 odst. 5 zákona o matrikách a opatření dokladů je
spojeno a těžko překonatelnou překážkou. Registrující matriční úřad
nevydává správní rozhodnutí, pouze poznamená skutečnost, že vyhověl
žádosti o prominutí předložení dokladu, do Dotazníku ke vstupu
do partnerství a dotčené osoby o tom vyrozumí;
b) registrující matriční úřad žádosti nevyhoví, není-li žadatel osobou
uvedenou v bodu B. písm. a) a dále bude postupovat podle ustanovení
§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, tj. na požádání je povinen žadatele písemně uvědomit a sdělit
důvody nevyhovění žádosti s tím, že žadatel má právo obracet se
na správní orgány se stížnostmi proti postupu správního orgánu.
Žádáme, aby s obsahem shora uvedeného byly seznámeny všechny
registrující matriční úřady v působnosti krajských úřadů a magistrátů měst Brna,
Ostravy, Plzně, Ústí nad Labem a Magistrátu hl. m. Prahy.

JUDr. Václav Henych
ředitel odboru
podepsáno elektronicky

Vyřizuje: JUDr. Jana Hálová
tel. č.:
974 817 427
e-mail: jana.halova@mvcr.cz

Rozdělovník:
- všem krajským úřadům
- všem odborům vnitřních věcí magistrátů měst Brna, Ostravy, Plzně a Ústí
nad Labem
- odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl. m. Prahy
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