Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2019/0161556/PAZU
Spisová značka: 2010/MCBS/2019/0156235/2
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Pavlíčková, tel. +420 542 526 373
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 01.10.2019
Vážená paní

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 21. 9. 2019
Vážený paní bakalářko,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 21. 9. 2019 doručena
prostřednictvím elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační
zákon“). Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního
zákona, byla takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovala poskytnutí těchto informací:
1. Kolik registrovaných partnerství bylo uzavřeno ke dni 1. 9. 2019 na Úřadu městské části
Brno-střed, tj. od 1. 7. 2006 do 1. 9. 2019? Kolik z těchto partnerství bylo uzavřeno
mezi dvěma muži a kolik mezi dvěma ženami?
2. Je možné po předchozí dohodě, resp. na žádost páru, který míní vstoupit do registrovaného
partnerství ze strany Úřadu městské části Brno-střed přizpůsobit průběh či místo uzavření
registrovaného partnerství přání budoucích partnerů? Např. zda lze uspořádat obřad
de facto totožný se svatebním obřadem heterosexuálních párů (vč. svědků, slavnostního
proslovu,…); zda lze uzavření registrovaného partnerství provést i mimo budovu Úřadu
městské části Brno-střed (na louce, na zámku,…)?
3. V případě kladné odpovědi na otázku ad 2), v kolika případech z celkového počtu
uzavřených registrovaných partnerství (ad 1)) požádali budoucí partneři o obdobnou
modifikaci vstupu do registrovaného partnerství a v kolika případech (resp. zda) bylo jejich
žádost vyhověno?
4. V případě záporné odpovědi na otázku ad 2), byly obdobné žádosti budoucími
registrovanými partnery vzneseny, příp. v kolika případech z celkového počtu uzavřených
registrovaných partnerství se tak stalo (otázka ad 1))?
K Vašemu dotazu sdělujeme, že:
Ad 1) V období od 1. 7. 2006 do 1. 9. 2019 bylo uzavřeno na Úřadu městské části Brno-střed
celkem 350 registrovaných partnerství, přičemž mezi dvěma ženami bylo uzavřeno
138 registrovaných partnerství a mezi dvěma muži jich bylo uzavřeno 212.

-2Ad 2) Po předchozí domluvě je možné přizpůsobit obřad a jeho průběh přáním partnerů
či partnerek, kteří chtějí uzavřít registrované partnerství, a to tak, aby se co nejvíce přiblížil
klasickému svatebnímu obřadu. Registrované partnerství lze tedy uzavírat po předchozí domluvě
i na jiném místě než na místě stanoveném registrujícím matričním úřadem.
Ad 3) Úřad městské části Brno-střed, Odbor matrika nevede statistiku modifikace uzavření
registrovaného partnerství. Co se týče místa uzavírání registrovaných partnerství, můžeme uvést
pouze to, že úředním úkonem v kanceláři bylo uzavřeno 137 registrovaných partnerství. Ostatní
registrovaná partnerství byla uzavřena v obřadní síni Nové radnice nebo na jiných místech,
u kterých neevidujeme jejich specifikaci.
Informace poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona v zákonné lhůtě.
V souladu s ust. § 4a odst. 1 informačního zákona Vám požadované informace zasíláme
elektronicky.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

