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Žádost o poskytnutí informací týkající se registrovaného partnerství 

 

Dne 01.03.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Po přijetí žádosti bylo zjištěno, že tato 

nesplňuje veškeré zákonem stanovené náležitosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5) písm. b) InfZ a na 

základě této skutečnosti bylo odesláno vyrozumění o doplnění požadovaných údajů. Dne 06.03.2019 

bylo doručeno Vaše doplnění žádosti. 

 

Ve své žádosti ze dne 01.03.2019 (po úpravě ze dne 06.03.2019) jste požádala poskytnutí 

následujících informací: 

 

,,1) Kolik registrovaných partnerství bylo na území Vašeho kraje ke dni 28.2.2019 uzavřeno? 

2) Kolik žádostí o adopci a o pěstounskou péči samožadatelem v registrovaném partnerství Váš 

krajský úřad/magistrát ke dni 28.2.2019 přijal? 

3) Kolika žádostem o adopci a o pěstounskou péči samožadatelem v registrovaném partnerství Váš 

krajský úřad/magistrát ke dni 28.2.2019 již vyhověl? 

Za dobu, co je umožněno registrované partnerství, tudíž od 1.7.2006 do 28.2.2019“. 

 

K Vaší žádosti sdělujeme, že: 

 

Ad 1)  

Z předané sbírky listin vedené Magistrátem města Karlovy Vary dle ustanovení § 8 odst. 2 zákona  

č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, bylo zjištěno, že v období od 01.07.2006 do 31.12.2018 bylo celkem uzavřeno  

94 registrovaných partnerství.   

 

Údaj o počtu registrovaných partnerství uzavřených od 01.01.2019 ke dni podání žádosti vede 

matriční úřad Magistrátu města Karlovy Vary a Krajský úřad Karlovarského kraje odbor legislativní  

a právní a KŽÚ není schopen tento údaj v současné době poskytnout. 

 

Ad 2, 3)  
Krajský úřad Karlovarského kraje odbor sociálních věcí nepřijal žádnou žádost o adopci  

a o pěstounskou péči samožadatelem v registrovaném partnerství. 

 

 

 

 

 

             


