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Úvod 

Homosexualita a homosexuálové se ve společnosti objevují od začátku její 

existence. V průběhu historie byly postoje k tomuto společenskému jevu různé, někdy 

pozitivní, někdy negativní. V posledních 20 letech zažili homosexuálové velký posun 

kupředu a nespočet zemí se snaží tuto menšinu podpořit liberální právní úpravou. 

Právní svazky homosexuálů byly zlegalizovány skrze institut registrovaného 

partnerství, v poslední dekádě se pomalu začalo prosazovat  

i stejnopohlavní manželství. Soužití dvou osob stejného pohlaví již stojí téměř na 

stejné úrovni jako soužití dvou osob pohlaví rozdílného. 

Zatímco v některých zemích nebylo ještě registrované partnerství ani 

zlegalizováno, v jiných státech už osoby stejného pohlaví mohou uzavřít manželství, 

stejně tak jako páry heterosexuální, a zároveň tak získat stejná práva a povinnosti 

z tohoto svazku vyplývající, ať už jde o společné jmění, osvojování dětí či řízení  

o pozůstalosti. Zdálo by se, že od registrovaného partnerství se bude pomalu ale jistě 

ustupovat a institut upadne v zapomnění. Je ale tato úvaha správná? Je institut 

registrovaného partnerství jen přechodnou fází? Skutečně v zemích povolující 

stejnopohlavní manželství upadá institut registrovaného partnerství? Tyto otázky 

budou v práci zodpovězeny a úvahy potvrzeny nebo vyvráceny. 

V dnešním světě antidiskriminačních zákonů a bezmezné rovnosti se institut 

registrovaného partnerství čím dál více přibližuje manželství a práva a povinnosti 

partnerů se již v mnoha evropských zemích shodují s právy a povinnostmi manželů. 

Je ještě v dnešní době rovnosti a svobody orientace možné ukládat jiné podmínky 

homosexuálním vztahům, než vztahům heterosexuálním? 

Na druhou stranu žijeme v době, kdy manželství ztrácí svou tradici,  

a homosexuálním párům možná vyhovuje, že svůj vztah mohou jen registrovat  

a nebýt tak svázaní povinnostmi manželskými. Je stejnopohlavní manželství skutečně 

výdobytkem homosexuálních párů nebo jde jen o nátlak ze strany politiků, aby se státy 

nedostaly do problémů z hlediska diskriminace? Právě nad touto ideou je třeba se 

zamyslet. 

Zejména západní Evropa se v posledních letech dopracovala k finálnímu 

zrovnoprávnění práv homosexuálů a heterosexuálů v oblasti rodinného práva  

a podpořila možnost uzavírání stejnopohlavních manželství. Znamená to, že už 
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neuznává registrované partnerství? Nebo tyto státy využívají registrované partnerství 

jako jistou méně svazující alternativu? 

Tématem práce bude i homoparentalita a osvojování dětí homosexuálními 

páry. Tato otázka patří rozhodně k velmi často diskutovaným tématům a váže se k ní 

mnoho protichůdných názorů. Co společnosti vadí na homoparentálních rodinách? 

Skutečně lze doložit určité nedostatky, které děti nezískají, pokud budou vychovávány 

dvěma tatínky nebo dvěma maminkami? 

Cílem této práce je analyzovat aktuální stav institutu registrovaného partnerství 

na Evropském kontinentě a pokusit se zjistit, zda má tento občanskoprávní institut stále 

své místo v evropské společnosti či zda už se jedná  

o přežitek přelomu tisíciletí. Výsledkem této práce bude přehledná analýza obsahující 

aktuální stav legislativy vybraných evropských zemí, týkající se soužití dvou osob 

stejného pohlaví, jejich práv, povinností a základních znaků institutu registrovaného 

partnerství. 

Aby byla analýza co nejkomplexnější, bude v rámci této diplomové práce 

zkoumána velká řada zemí – Severské státy, země Beneluxu, Německo, Francie, 

Španělsko, Velká Británie, Rakousko, Itálie a samozřejmě Česká republika (dále také 

jako „ČR“). 

Mnou uskutečněný výběr práci přinese široké spektrum toho, jak různé státy 

vycházející z různých hodnot a tradic různě řeší vzniklé situace  

a problémy. Největší pozornost bude věnována České republice, jejímu vývoji v této 

oblasti a možnosti posunu do budoucna. 

Za účelem zjištění aktuálního stavu registrovaného partnerství ve vybraných 

zemích Evropy budou v práci rozebírány aspekty týkající se soužití dvou osob stejného 

pohlaví ve výše uvedených evropských státech. Bude zkoumán vznik  

a zánik takového soužití, majetkové poměry partnerů, popřípadě manželů,  

a v neposlední řadě se práce bude věnovat otázce homoparentality a osvojování dětí 

homosexuálními páry v současné evropské společnosti. 

V dnešní době již rodina založená na manželství není pravidlem, spíše výjimkou. 

Na vzestupu je soužití nesezdané a jiné obdobné druhy osobních vztahů. Tato 

skutečnost tedy hraje institutu registrovaného partnerství do karet. Mohlo by se 
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registrované partnerství stát jakýmsi mezistupněm mezi faktickým soužitím  

a manželstvím? Ztotožňují se některé evropské státy s tímto názorem? 



   

 

 

 

 

1. Stejnopohlavní páry a registrované partnerství, homosexualita 

v dějinách 

Pokud se chceme zabývat právním svazkem homosexuálů, musíme se nejprve 

podívat na homosexualitu jak takovou. Pohled na vztah osob stejného pohlaví se od 

dob antiky mnohokrát transformoval a změnil. Po Velké Francouzské revoluci  

a Deklaraci práv občana, kdy se začala formovat základní práva a svobody občana, 

bylo jasné, že člověk má právo na svobodnou volbu sexuální orientace. Vývoj vnímání 

homosexuality ještě není uzavřenou kapitolou, stále v dnešním světě najdeme státy, 

které homosexuální styk výslovně zakazují či dokonce trestají. 

Na evropském kontinentě se v současnosti setkáme už jen s několika málo 

výjimkami, které homosexuální styk neumožňují. Ve většině států se stalo soužití dvou 

osob stejného pohlaví nedílnou součástí společnosti, a i z toho důvodu se v mnoha 

případech setkáme s institucionalizací této formy soužití, ať již ve formě 

registrovaného partnerství či stejnopohlavního manželství. 

 

1.1. Stejnopohlavní páry a registrované partnerství 

Bezmála ve všech evropských státech je registrované partnerství, obdobně jako 

manželství, vnímáno jako osobní právní status. Jde o trvalé soužití dvou osob stejného 

pohlaví a dá se předpokládat, že v naprosté většině případů půjde o páry homosexuální. 

Co si ale představit pod pojmem homosexualita? Odkud se vzalo značení gay a lesba? 

Ztotožňuje se celý evropský kontinent s pojmem registrované partnerství? 

1.1.1. Stejnopohlavní páry 

Partnerské soužití dvou osob je základním kamenem rodiny a rodinného práva. 

Vedle párů opačného pohlaví se setkáváme i s páry, ve kterých vystupují dvě osoby 

stejného pohlaví, tedy muž a muž či žena a žena. Osoby, které přitahuje totožné 

pohlaví, jsou nejčastěji označováni jako gayové, v případě dvou mužů, nebo lesby, 

v případě dvou žen. Tyto pojmy mají dlouhou historii. 

Slovo řeckého původu lesba je spojováno s ostrovem Lesbos, kde žila v dobách 

antického Řecka básnířka Sapfó. Žena, která zřídila na ostrově Lesbos školu pro mladé 
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dívky, se zamilovala do jedné ze svých žákyň. Bohužel její láska nebyla opětována a 

zoufalá Sapfó spáchala sebevraždu. I přesto, že spolu s její smrtí ustaly projevy ženské 

lásky v Řecku, stala se Sapfó a ostrov Lesbos symbolem lesbické lásky. Postupem 

času se pojem lesba stal univerzálním pojmem definujícím ženu, která cítí lásku vůči 

jiné ženě.1 Pojem gay byl do českého prostředí převzat z angličtiny. Toto slovo ve 

svém původním překladu vyjadřovalo nevázanost, prostopášnost, ale dnes je 

využíváno právě pro označení homosexuální orientace  

u mužů. V angličtině je označení gay používáno jak pro mužské, tak pro ženské 

homosexuální páry. Toto použití ale česká právní úprava nepřejala a pro ženské páry 

upřednostňuje výše zmíněný pojem lesba.2 Soužití dvou osob stejného pohlaví souvisí 

s jejich sexuální homosexuální orientací3, i když to nemusí platit ve sto procentech 

případů. Jsou známy i případy, zejména u žen, které se po nevydařených vztazích 

s muži rozhodnou sdílet domácnost s jinou ženou, přestože je stále přitahují muži. 

Z demografického pohledu se Evropa spolu s Amerikou řadí mezi kontinenty, 

kde je soužití dvou osob stejného pohlaví nejvíce podporováno, jak z hlediska 

otevřenosti společnosti, tak z hlediska legislativy. Navíc počet homosexuálů, kteří se 

ke své orientaci veřejně přiznají, neustále roste. Už dávno nelze operovat se 4% 

menšinou. Američtí odborníci přišli se studií, která pracuje s vyššími čísly. Podle jejich 

studie se zhruba 10 % Američanů cítí být převážně homosexuály.4 Zdá se, že se 

                                                 

1 MORUS, 2007. Světové dějiny sexuality. Vyd. 3., (V Euromedia Group 1.). V Praze: Ikar. str. 34. 

ISBN 978-80-249-0887-8. 

2 JANDOUREK, Jan. Průvodce sociologií. Praha: Grada, 2008. str. 184. ISBN 9788024723976. 

3 Slovo homosexualita je odvozeno z řeckého slova hómos = stejný a latinského slova sexus = 

pohlaví a lze jej definovat jako náklonnost k osobě stejného pohlaví. Toto slovo bylo poprvé 

použito na konci 19. století maďarským psychiatrem Benkertem, který pomocí tohoto termínu 

vyjádřil lásku muže či ženy k osobě stejného pohlaví. Podle jeho chápání nejde pouze o vztah 

citový, ale rovněž o sexuální pud provádět sexuální styk s osobou stejného pohlaví. Definice 

vytvořená Benkertem před více než 150 lety je dodnes tou nejvíce používanou. Maďarský 

psychiatr popsal homosexualitu jako „geneticky podmíněný celoživotní a neměnný stav, při kterém 

jedinec za účelem sexuálního a citového kontaktu dává přednost osobám stejného pohlaví. Takto 

vytvořený vztah se svojí kvalitou plně vyrovná vztahu heterosexuálnímu.“ (BRZEK, Antonín a 

Jaroslava PONDĚLÍČKOVÁ-MAŠLOVÁ. Třetí pohlaví?. Praha: Scientiamedica, 1992. str.19. 

ISBN 80-85526-03-4.) 

4 Že prý jsme 4% menšina? Tak to už dávno neplatí! Homosexuálů je ve společnosti mnohem více, 

než se kdy myslelo. In: LUI[online]. 27.2.2014 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: 
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homosexuálové čím dál tím méně stydí za svou sexuální orientaci, jsou připraveni o ní 

veřejně mluvit a své vztahy oficiálně podpořit i právní cestou. 

1.1.2. Registrované partnerství v mnoha obměnách 

Ačkoliv název diplomové práce odkazuje na institut registrovaného partnerství, 

v evropských právních úpravách se ne vždy setkáme s přesným, doslovným 

překladem. Zatímco definice tohoto institutu je po celé Evropě obdobná, registrované 

partnerství představuje trvalé soužití dvou osob stejného pohlaví, které projevily 

svobodnou vůli uzavřít právní druh svazku podobného manželství, a toto partnerství 

je úředně či jinak zaznamenané5, názvy pro tento institut se liší. Zatímco ve střední 

Evropě se setkáme s doslovným překladem, tzn. „registered partnership", na jihu 

Evropy se v tomto kontextu hovoří spíše o „civil union“. Naprosto jiný pojem 

nalezneme ve Francii, kde se setkáme s „pacte civil de solidarité“, který se od 

registrovaného partnerství chápaného námi v České republice také nejvíce liší. 

 

1.2. Homosexualita v dějinách 

Homosexualita byla v různých etapách dějin vnímána různě. Zatímco v době 

antiky se homosexualita brala jako obecně přijatelná, ve středověku byli 

homosexuálové stíháni podobně jako čarodějnice. Spolu s rozvojem lidských práv se 

pohled na homosexuály začal postupně měnit a státy (založené na právech občana) 

začaly přijímat možnost soužití dvou osob stejného pohlaví, aniž by tento způsob 

života byl nějakým způsobem penalizován. 

1.2.1. Starověk 

Vnímání homosexuality v čase antiky bylo různorodé. Babylonská říše 

homosexualitu odsuzovala a trestala jí kastrací, Egypt se vůči ní nevymezoval ani 

pozitivně ani negativně, v antickém Řecku byly homosexuální páry přijímány jako 

součást společnosti a Římané, i přes pohrdavý postoj, homosexuální vztahy netrestaly. 

                                                 

https://www.lui.cz/co-se-deje/item/2918-ze-pry-jsme-4-mensina-tak-to-uz-davno-neplati-

homosexualu-je-ve-spolecnosti-mnohem-vice-nez-se-kdy-myslelo 
5 HRUŠÁKOVÁ, Milana, 2007. Zákon o registrovaném partnerství. Bulletin advokacie. 18-24.  

ISSN 1210-6348. 

https://www.lui.cz/co-se-deje/item/2918-ze-pry-jsme-4-mensina-tak-to-uz-davno-neplati-homosexualu-je-ve-spolecnosti-mnohem-vice-nez-se-kdy-myslelo
https://www.lui.cz/co-se-deje/item/2918-ze-pry-jsme-4-mensina-tak-to-uz-davno-neplati-homosexualu-je-ve-spolecnosti-mnohem-vice-nez-se-kdy-myslelo
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Pokud se zaměříme na starověké Řecko, homosexuální styky zde byly vnímány 

jako přirozené, homosexuálové byli tolerováni a láska mezi muži byla dokonce zcela 

běžná. Nejčastějším případem byl milenecký vztah mezi mladým chlapcem 

(éromenos) a starším mužem bohaté třídy (érastes), tzv. Pederastie.6 Érastes mladého 

milence často odměňoval mnohými dary, nezřídka kdy se také stávalo, že byli mladí 

chráněnci bráni do jejich rodin, kde o ně bylo pečováno. Totéž ale nelze říci o stycích 

mezi ženami. I přes to, že za rodiště homosexuality jako takové můžeme považovat 

Lesbos a básnířku Sapfó, v řecké společnosti bylo lesbickými vztahy opovrhováno  

a byly hanebně označovány jako „tribady“ (pochází od slovesa „tribun“ tříti se).7 

Antický Řím měl odlišný názor než Řekové. I přesto, že byla homosexualita 

beztrestná, považovali ji Římané za „řecký mrav“, který byl občanů Říma nehodný. 

Nicméně u panovníků byla homosexualita tolerována a je známo i několik vládců, kteří 

udržovali milenecký vztah s muži.8 

1.2.2. Středověk a počátek novověku 

Vnímání homosexuality ve středověku je spjato především s nástupem 

křesťanství. Je zvláštní, že ačkoliv byla homosexualita křesťanskou společností 

vnímána jako sodomie, jako naprostá ohavnost, která je proti přírodě, v raně 

křesťanských dobách to byla právě křesťanská církev, která zmírnila starogermánskou 

praxi, kde se homosexualita trestala smrtí. 

Návrat k přísnému trestání homosexuálů nastal na konci 11. století, kdy 

hodnocení homosexuálních vztahů přešla z církevních soudů na soudy světské, které 

začaly znovu praktikovat trest smrti. V 16. století, po vzniku Constitutio Criminalis 

Carolina, byl trest smrti za homosexuální styk na území Svaté říše římské potvrzen  

i právně.9 

 

                                                 
6 Homosexualita v antickém Řecku. In: Antický svět [online]. 27.1.2016 [cit. 2018-03-10]. 

Dostupné z: http://www.antickysvet.cz/26124n-homosexualita-v-antickem-recku 

7 MORUS, R. op. cit. str. 32.  

8 MORUS, R. op. cit. str. 33. 

9 PROCHÁZKA, Ivo – GRAUPNER, Helmut. Historie právních postojů k homosexualitě [online]. 

[cit. 2018-02-23]. Dostupné z: http://zpravodajstvi.ecn.cz/PRIVATE/logos/pravhist.htm 

http://www.antickysvet.cz/26124n-homosexualita-v-antickem-recku
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1.2.3. Homosexualita v 19. a 20. století 

Změny začaly přicházet na konci 18. století, v době úpadku absolutistických 

mocností a zrodu demokracie. Tresty za homosexuální styky byly postupně snižovány, 

až nakonec došlo k plné dekriminalizaci. První zemí, ve které došlo k dekriminalizaci 

homosexuálního styku, byla Francie, a to velmi krátce po Velké francouzské revoluci, 

již v roce 1791.10 

Poté, co byly homosexuální styky v 19. a 20. století téměř ve všech zemích 

osvobozeny od kriminalizace, směřoval další vývoj k zajištění homosexuálům 

stejného postavení jako heterosexuálům. Země začaly sepisovat ústavy a listiny práv 

a svobod, mezi nimiž se objevila i svoboda sexuální orientace. Skrze antidiskriminační 

zákony se homosexuálům dostalo zrovnoprávnění v mnoha oblastech, a to nejen na 

úrovni státní, ale také na poli mezinárodních organizací.11 Na konci 60. let 20. století 

se začalo hovořit o potřebě zrovnoprávnění homosexuálů také v oblasti práva 

rodinného. Tyto debaty daly vzniknout institutu registrovaného partnerství, které mělo 

osobám stejného pohlaví přinést práva pro rodinný život. 

  

                                                 

10 WAALDIJK, Kees. CESTOU MALÝCH ZMĚN: JAK SE V NIZOZEMÍ PROSADILO 

MANŽELSTVÍ PARTNERŮ TÉHOŽ POHLAVÍ: SBORNÍK PRACÍ FAKULTY SOCIÁLNÍCH 

STUDIÍ BRNĚNSKÉ UNIVERZITY: SOCIÁLNÍ STUDIA 7 [online]. 2002. str. 154. [cit. 2018-02-

23]. Dostupné z: http://socstudia.fss.muni.cz/dokumenty/080304143045.pdf 

11 WAALDIJK, Kees. op. cit. str. 156. 
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2. Legalizace registrovaného partnerství v Evropě 

Spolu s ústupem tradiční rodiny sestávající se z manžela, manželky a dětí, bylo 

jasné, že je potřeba legislativně podpořit a chránit i další, nově vznikající druhy soužití, 

ať už registrované partnerství či faktické nesezdané soužití (kohabitace). 

Je na místě zmínit trend nesezdaného soužití či kohabitace, neboť tato forma 

soužití zažívá v novém miléniu boom po celém světě. Dnešní páry ustupují od 

tradičního začátku rodinného života založeného na manželství, společné domácnosti, 

dítěti atd. Počet uzavíraných manželství neustále klesá a věk snoubenců vstupujících 

do manželského svazku se posunul skoro o 5 let.12 Dle statistik Českého statistického 

úřadu (dále jen „ČSÚ“) se míra párů žijících v nesezdaném soužití neustále zvyšuje. 

Oproti roku 2005, kdy bylo v ČR evidováno 6,3 % domácností tvořených nesezdanými 

páry, v roce 2012 bylo takových rodin již 8,3 %. S tímto trendem souvisí i narůstající 

počet dětí, které vyrůstají s nesezdanými rodiči.13 

Soužití dvou osob není představováno pouze heterosexuálními páry, ale i páry 

homosexuálními. Jelikož sňatek dvou osob stejného pohlaví byl ještě před 30 lety 

nepředstavitelnou skutečností, žily homosexuální páry rovněž v nesezdaném soužití. 

Postupem času se ale začalo hovořit o tom, že by bylo vhodné nabídnout 

homosexuálním párům alespoň nějakou formu institucionalizace jejich partnerského 

soužití a zajištění některých výhod. 

O postupné legalizaci registrovaného partnerství lze na evropském kontinentě 

hovořit od konce 80. let 20. století. Na základě společných znaků a zákonů 

umožňujících legalizaci partnerského soužití gayů a lesbiček, vznikly v 90. letech tři 

různé modely, které seskupují země s podobnými právními úpravami – model 

severský či skandinávský, model francouzský a model nizozemský.14 Otázkou 

                                                 
12 ELISCHER, David. Alternativní soužití, registrované partnerství v ČR a v Evropě. In: 

RADVANOVÁ, Senta a kol. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. Praha: C.H.Beck, 2015. 

13 KOHOUTOVÁ, Iva. Socio-demografická homogamie sezdaných a nesezdaných párů - 1993 - 

2012. In: ČSÚ [online]. 9.4.2014, str. 18 [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/socio-demograficka-homogamie-sezdanych-a-nesezdanych-paru-

1993-2012-muq0bgnsr3 

14 BARŠOVÁ, Andrea. PARTNERSTVÍ GAYŮ A LESBIČEK: KDY DOZRAJE ČAS PRO 

ZMĚNU?. SBORNÍK PRACÍ FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ BRNĚNSKÉ UNIVERZITY 

SOCIÁLNÍ STUDIA 7 [online]. 2002. str. 176 [cit. 2018-02-24]. Dostupné z: 

http://socstudia.fss.muni.cz/dokumenty/080304143058.pdf 
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zůstává, zda má dnes ještě toto členění své uplatnění. Nezměnily se od konce minulého 

století aspekty, podle kterých posuzujeme právní možnosti homosexuálních párů? Je 

stále možné uplatnit charakteristiky, pro které vzniklo dělení do těchto tří skupin? 

 

2.1. Severský model 

První přístup k trvalému soužití dvou osob stejného pohlaví byl přijat 

v severských zemích Evropy. Právě země severní Evropy přijaly zákon  

o registrovaném partnerství nejdříve. Nejrychlejší vývoj uzákonění možnosti vstoupit 

do registrovaného partnerství nastal v Dánsku, kde byl speciální zákon přijat v roce 

1989. Dánsko se tak stalo vůbec první zemí světa, která umožnila homosexuálním 

párům uzavření formálního partnerského svazku.15 Na dánský vzor záhy navázaly 

další severské země, Norsko v roce 1993, Švédsko v roce 1994 a Island v roce 1996. 

Jediným skandinávským státem, který přijal předmětnou zákonnou úpravu výrazně 

později, bylo Finsko, a to v roce 2002. 

Model, upravující výlučně homosexuální vztahy, byl mimo jiné charakteristický 

tím, že právní úpravy sice umožňovaly homosexuálním párům vstoupit do právního 

svazku podobného manželství, ale s určitými omezeními. Nejvýraznější odchylka 

spočívala v nemožnosti osvojení dítěte registrovanými partnery. 

Ačkoliv se zpočátku zdálo, že tento systém zůstane omezen pouze na severské 

země, v roce 2001 ukončil tuto domněnku vývoj v Německu. Spolková republika 

Německo přijala v únoru roku 2001 zákon k ukončení diskriminace společenství osob 

stejného pohlaví16, čímž vznikl institut registrovaného životního partnerství.  

I když je Německo přiřazováno k severskému modelu, lze v právních úpravách nalézt 

odlišnosti. Zatímco ve skandinávských státech byl pro podporu registrovaného 

partnerství přijat nový zvláštní zákon, německý zákonodárce se rozhodl pro jinou cestu 

                                                 
15 Homosexuálové mohou adoptovat děti, rozhodl dánský parlament [online]. 4. 5. 2010 [cit. 2018-

02-24]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/homosexualove-mohou-adoptovat-deti-rozhodl-

dansky-parlament-pub-/zahranicni.aspx?c=A100504_220039_zahranicni_vel 

16  Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft  
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a na místo nového zvláštního zákona o registrovaném partnerství, upravil  

a přizpůsobil veškeré stávající zákony, které se registrovaného partnerství dotýkaly.17 

Dnes se již idea skandinávského modelu zdá být zastaralá a tento model nelze 

považovat za dobře uplatnitelný. Nejen že se ve všech skandinávských státech úprava 

v průběhu let změnila a adopce se stala pro homosexuální páry běžnou, ale také již ve 

všech těchto zemí nelze hovořit o registrovaném partnerství, nýbrž  

o manželství. Stejnopohlavní manželství bylo uzákoněno v Dánsku (od 15. 6. 2012), 

Norsku (od 1. 1. 2009), Finsku (od 1. 3. 2017), Švédsku (1. 5. 2009) i na Islandu (od 

27. 6. 2010). Rovněž Německo dnes operuje se stejnopohlavním manželstvím. 

Všechny výše uvedené státy se při změně legislativy rozhodly pro tzv. monistický 

model, tedy model, který nabízí manželství pro všechny. Současně se změnou právní 

úpravy byl institut registrovaného partnerství zrušen. Homosexuálním  

i heterosexuálním párům se nyní poskytuje jediná, totožná možnost, a to sice uzavření 

manželství. 

„V kontextu dnešního vývoje lze tedy říci, že severský model představoval jakousi 

přechodnou fázi vývoje směřujícího ke zpřístupnění manželství homosexuálním 

párům.“.18 

Podobnou, přechodnou úpravu, jako v minulosti zastávaly severské země, lze 

dnes najít například v Estonsku, Itálii, Rakousku či v České republice. V těchto zemích 

prozatím vývoj nedospěl do fáze uzákonění stejnopohlavního manželství, tím pádem 

lze tyto státy považovat za současné reprezentanty severského modelu. 

Vývoj institutu registrovaného partnerství začal v České republice již v 90. 

letech 20. století, kdy se začaly objevovat první dílčí pokusy o kodifikaci soužití 

stejnopohlavních párů. První návrhy zákona o registrovaném partnerství byly na české 

politické scéně projednávány ještě před začátkem nového milénia, bohužel neúspěšně. 

Je zajímavé, že v prvopočátcích bylo registrované partnerství iniciováno jako 

partnerská smlouva, nikoliv jako osobní status.19 Až v roce 2005 se situace posunula 

                                                 

17 BARŠOVÁ, Andrea. op. cit. str. 176 – 177. 

18 BARŠOVÁ, Andrea. op. cit. str. 179. 

19 RADVANOVÁ, Senta a Michaela ZUKLÍNOVÁ, 1999. Kurs občanského práva: instituty 

rodinného práva. Praha: Beck. Právnické učebnice. str. 206. ISBN 80-7179-182-2. 
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kupředu a skupině poslanců v čele s Taťánou Fischerovou se podařilo dostat návrh 

zákona k jednání v Parlamentu ČR. Cíl tohoto zákona byl jasný a jasně vyplýval 

z obecné části důvodové zprávy. „Dlouhodobé partnerské svazky osob téhož pohlaví 

nebyly dosud v právním řádu České republiky nijak upraveny, ačkoliv vykazují tytéž 

znaky a plní tytéž funkce jako dlouhodobé partnerské soužití osob pohlaví rozdílného 

(vzájemná láska a podpora, emocionální, materiální a sociální zázemí, výchova dětí). 

Partneři stejného pohlaví tak dosud neměli možnost svůj úmysl žít v dlouhodobém 

partnerském svazku nijak právně zakotvit. Právní stabilizace partnerských vztahů osob 

téhož pohlaví posílí lidská a občanská práva partnerů, ale také motivaci setrvat  

v dlouhodobém svazku. To pozitivně ovlivní jejich psychickou rovnováhu, sociální 

vazby, ekonomickou situaci i životní styl.“20 

Návrh předmětného zákona byl poprvé schválen Poslaneckou sněmovnou  

a Senátem.21 Tím ale boj o přijetí zákona o registrovaném partnerství neskončil. 

Prezident ČR Václav Klaus využil svého ústavního práva a návrh zákona vetoval.  

Ve svém prohlášení a dopisu adresovaném předsedovi Poslanecké sněmovny ČR 

uvedl své námitky k zákonu. Prezident v obšírném stanovisku vylíčil důvody, pro které 

nemůže souhlasit s podpisem tohoto zákona. Základní tezí pana prezidenta byl fakt, že 

zákon nepředstavuje právní normu týkající se partnerství dvou osob stejného pohlaví, 

nýbrž normu o státem provedené registraci stejnopohlavních párů  

a efektech této registrace jak pro registrované partnery, tak pro ostatní. Dalším 

zásadním problémem byla dle prezidentových slov neexistence jakéhokoli vymezení 

účelu vztahu registrovaných partnerů. Zatímco u manželství je účel tohoto svazku 

uveden jasně: "Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí  

a vzájemná podpora a pomoc." (§ 655 zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)) v zákonu o registrovaném partnerství žádné 

takové ustanovení nenajdeme, účel tohoto svazku není nikde definován.22 Přestože se 

k prezidentovi republiky přidalo se svými negativními argumenty několik dalších 

                                                 
20 Sněmovní tisk 650/0, část č. ½ v IV. volebním období 

21 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al., 2016. Občanské právo hmotné. 

Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo. Praha: WoltersKluwer ČR. str. 169. ISBN 978-80-7552-187-

3. 

22 KLAUS, Václav a Petr MACH. Registrace partnerství: pokrok, nebo nezodpovědné riziko?. 

Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006. ISBN 80-86547-51-5. 
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politiků, veto bylo Poslaneckou sněmovnou přehlasováno (101:57), a to v březnu roku 

2006. Česká republika se spolu se Slovinskem23 stala v roce 2006 první zemí 

východního bloku umožňující sezdané soužití homosexuálů. Institut registrovaného 

partnerství byl ustaven zákonem 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství  

a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o registrovaném 

partnerství“ nebo „ZORP“), účinnosti nabyl dne 1. 7. 2006.24 

Homosexuálním párům bylo umožněno vstoupit do právního svazku, zaručující 

jim mnoho práv jako párům manželským. Jsou to práva jako podávání informací  

o zdravotním stavu, možnost vzájemného zastupování, vyživovací povinnost apod.25 

Nelze ale hovořit o zrovnoprávnění s páry heterosexuálními. Zákon o registrovaném 

partnerství nedovoluje párům adopci, po registraci nevzniká partnerům společné 

jmění.  

Po 12 letech od uzákonění tohoto zákona je situace v ČR bohužel téměř totožná. 

Zatímco v ostatních evropských zemích zaznamenal tento institut v posledním 

desetiletí výrazný rozvoj, naše právní úprava je na mrtvém bodě. Tato stagnace ale 

může souviset i s veřejným míněním. Podle průzkumu z května roku 2013 nesouhlasí 

51 % dotazovaných s právem homosexuálů na uzavření manželství  

a celých 57 % zúčastněných vyjádřilo nesouhlas s možností adopce.26 I když míra těch, 

kteří by v těchto ohledech homosexuály podpořili, pomalu stoupá, nedosahuje zřejmě 

takové míry, aby přinutila zákonodárce ke změně legislativy. Jediné, co se podařilo 

změnit, bylo zrušení § 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství, který 

registrovaným partnerům nepovoloval adopci, ani jako jednotlivcům. Snaha  

o prolomení zažitých poměrů projevila skupina poslanců v roce 2014, kdy navrhla 

novelu zákona o registrovaném partnerství. Cílem bylo vložit do zákona § 13a, který 

                                                 
23 Slovinsko schválilo v roce 2015 zákon o stejnopohlavním manželství, ale podle rozhodnutí 

slovinského ústavního soudu ze dne 26. 10. 2015 bude platnost zákona o stejnopohlavním 

manželství, včetně možnosti adopce podléhat rozhodnutí lidu učiněném v celostátním referendu – 

referendum proběhlo 15. - 17. 12. 2015 a zákon o stejnopohlavním manželství byl zamítnut 

většinou zúčastněných (63% bylo proti) 

24 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al., 2016. Občanské právo hmotné. 

Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR. str. 171. ISBN 978-80-7552-187-

3. 

25 Partnerské svazky osob stejného pohlaví v České republice a v Evropě. In: Český statistický úřad 

[online]. 24. 10. 2013, s. 9 [cit. 2018-04-14]. 

26 Partnerské svazky osob stejného pohlaví v České republice a v Evropě. In: Český statistický úřad 

[online], op. cit. 
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by registrovaným partnerům umožňoval osvojení dítěte druhého partnera (tzv. 

přiosvojení). Tento návrh ale neprošel celým legislativním procesem a s koncem 

volebního období bylo projednávání návrhu ukončeno.27 (podrobněji v kapitole páté) 

Až poslední měsíce tohoto roku ukázaly jistou tendenci právní úpravu 

registrovaného partnerství změnit. Návrhu, který by umožnil homosexuálním párům 

vstup do manželství je aktuálně v legislativním procesu. Tomuto návrhu je věnována 

šestá kapitola této práce, která se věnuje úvahám de lege ferenda. 

Možnost uzavřít registrované partnerství v Rakousku mají homosexuální páry 

od roku 2010. I tak lze hovořit o diskriminaci homosexuálů. Zákon  

o registrovaném partnerství28 sice uzákonil právní svazky homosexuálů, ale výrazně 

je odlišuje od manželství a striktně omezuje práva partnerů. Zde se ale na rozdíl od 

České republiky vývoj nezastavil a v průběhu let se zastáncům podařilo prosadit 

několik změn. Jedním z prvních hybatelů, který rozjel vlnu změn, mohlo být 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (dále také jako „ESLP“) č. 30141/04 

ze dne 24. 6. 2010 (Schalk a Kopf v. Rakousko)29, které ačkoliv nestanovilo státu 

přímou povinnost uzákonit stejnopohlavní manželství, mohlo vyvolat řadu debat  

a diskuzí o tomto problému.  V roce 2013 bylo umožněno homosexuálním partnerům 

adoptovat dítě druhého partnera.30 Adoptovat cizí děti mohou homosexuální páry 

v Rakousku od 1. 1. 2016, poté co ústavní soud rozhodl o neústavnosti zákazu 

                                                 
27 Sněmovní tisk 320/0. část č. ¼ v VII. volebním období 

28 Eingetragene Partnerschaft-Gesetz 

29 Schalk a Kopf v. Rakousko – Stěžovateli byl mladý pár žijící ve stabilním vztahu, který požadoval 

povolení ke sňatku. To bylo soudem zamítnuto s tím, že manželství může být uzavřeno pouze mezi 

osobami opačného pohlaví. ESLP uvedl, že rodinný život nemůže být omezen pouze na páry 

opačného pohlaví. Na druhou stranu neuložil státu povinnost umožnit homosexuálním párům 

uzavřít sňatek, neboť jsou to právě samotné státy, které mohou na základě kulturních a 

lidskoprávních tradic určit, zda již pokrok dospěl do fáze, kdy je umožnění sňatku homosexuálů 

přípustné. Soud neshledal porušení čl. 8 ani čl.14 Úmluvy. 

30 Austria declares ban on gay adoption illegal. In: THE LOCAL [online]. 14.1.2015 [cit. 2018-03-

10]. Dostupné z: https://www.thelocal.at/20150114/austria-lifts-ban-on-same-sex-adoption 

https://www.thelocal.at/20150114/austria-lifts-ban-on-same-sex-adoption


 

19 

 

osvojování pro registrované partnery.3132 Aktuální vývoj je takový, že s největší 

pravděpodobností budou mít homosexuální páry možnost od 1. 1. 2019 uzavírat 

stejnopohlavní manželství, a to především díky nálezu ústavního soudu ze dne 4. 12. 

2017.33 Právě tento soudní spor byl pro rakouské homosexuály klíčový. Ústavní soud 

tímto nálezem zrušil (zrušení nabude účinnosti 31. 12. 2018) ty právní předpisy, které 

odmítaly přístup homosexuálů k manželství. Dle názoru ústavního soudu je rozlišování 

mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím diskriminací párových osob stejného 

pohlaví. Samotná existence dvou samostatných právních institucí je projevem 

skutečnosti, že osoby se sexuální orientací stejného pohlaví nejsou stejné jako osoby  

s heterosexuální orientací. Spolu s tím vyjádřil ústavní soud také postoj  

k otázce, zda má být institut registrovaného partnerství orientován pouze na páry 

stejného pohlaví. Názor ústavního soudu je takový, že nikoli, neboť i to může být 

vnímáno jako diskriminace. Proto se spolu se změnami občanského zákoníku34 změní 

i zákon o registrovaném partnerství35 a tento institut se otevře i pro páry opačného 

pohlaví.36 

Poslední evropskou zemí, ve které bylo uzákoněno registrované partnerství, je 

Itálie. Po bouřlivých debatách, demonstracích veřejnosti a diskusích mezi katolickou 

církví a podporovateli byl v květnu 2016 přijat zákon č. 76/2016 Sb.,  

o registrovaném partnerství37 a Itálie se tak připojila k zemím, které legalizují soužití 

                                                 

31 Legal Recognition of Same-sex Relationships: Austria. In: JONES DAY [online]. [cit. 2018-03-

10]. Dostupné z: 

file:///C:/Users/veronika/Downloads/Legal%20Recognition%20of%20SameSex%20Relationship

s%20%20Austria%20(1).pdf 

32 Nález rakouského ústavního soudu č. 19010/07.  Soud rozhodl o neústavnosti zákazu adopcí 

homosexuálními páry. Soud uvedl, že neexistuje žádný důvod omezovat osvojování na základě 

sexuální orientace. Odkazuje na Evropskou úmluvu o lidských právech, která zaručuje právo na 

soukromý a rodinný život. 

33 Nález rakouského Ústavního soudu č. G 528/2017 

34 ABGB – Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 

35 Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG), no. 135/2009 

36 Distinction between marriage and registered partnership violates ban on discrimination. In: 

Constitutional Court of Austria [online]. 5.12.2017 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: 

https://www.vfgh.gv.at/medien/Ehe_fuer_gleichgeschlechtliche_Paare.en.php 

37 Legge 20 maggio 2016, n. 76 delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle 

convivenze 

file://///MANGO/MDATA/STUD/HOME/veronika/Downloads/Legal%20Recognition%20of%20SameSex%20Relationships%20%20Austria%20(1).pdf
file://///MANGO/MDATA/STUD/HOME/veronika/Downloads/Legal%20Recognition%20of%20SameSex%20Relationships%20%20Austria%20(1).pdf
https://www.vfgh.gv.at/medien/Ehe_fuer_gleichgeschlechtliche_Paare.en.php
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dvou osob stejného pohlaví.38 Neexistence právní úpravy, která by uznávala 

homosexuální svazky, vyvolávala problémy zejména na mezinárodní úrovni a na 

úrovni EU. Itálie byla obviňována z diskriminace založené na sexuální orientaci, která 

je zakázána čl. 21 Charty základních práv a svobod EU. Do konfliktu s Radou Evropy 

a s Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku se Itálie dostala  

ve sporu Oliari a ostatní v. Itálie, č. 36030/1139, pro porušování čl. 8 Úmluvy  

o lidských právech (právo na rodinný život). Po prohraném sporu byla Itálie nucena  

a tlačena k ochraně homosexuálních párů a začala pracovat na nové právní úpravě. Po 

několika neúspěšných návrzích zákona o registrovaném partnerství se to na jaře 2016 

povedlo. Největší zastánkyní a podporovatelkou tohoto zákona se stala senátorka 

Monica Cirrinà, po které byl zákon i lidově pojmenován "la legge Cirinnà".40 

 

2.2. Francouzský model 

Odlišný model reprezentuje Francie, která pro soužití homosexuálů zvolila jiný 

přístup k právní regulaci soužití dvou osob stejného pohlaví, a to občanský pakt 

solidarity, v originálním znění Pacte civil de solidarité (dále také jako „PACS“), který 

vstoupil v platnost dne 15. 11. 1999.41 Přijetí této právní úpravy nebylo  

ve Francii jednoduché a celý legislativní proces byl velmi bouřlivý a prošel mnohými 

peripetiemi. PACS měl primárně sloužit homosexuálním párům. Univerzální projekt 

poskytující možnost právního svazku jak homosexuálním, tak heterosexuálním párům 

se z tohoto institutu stal až v průběhu legislativního procesu. Šlo o jakýsi kompromis, 

                                                 
38 OBERTO, Giacomo a Giuseppe CASSANO. I diritti personali della famiglia in crisi: Matrimonio, 

unione civile, convivenza. Milano: Giufré editore, 2017. str.111. ISBN 9788814219351. 

39 Stěžovateli byly v tomto případě 3 homosexuální páry, kterým nebylo umožněno zveřejnit 

svatební ohlášky, neboť italský občanský zákoník znal pouze sňatek mezi páry opačného pohlaví. 

Po podaném odvolání rozhodl Ústavní soud v Itálii tak, že právo uzavřít manželství, tak jak je 

uvedeno v Ústavě, musí být vykládáno v tradičním smyslu, tzn. je to právo poskytované pouze 

párům opačného pohlaví. Zároveň ale Ústavní soud podotkl, že by byla vhodná změna, a je na 

Parlamentu tak učinit. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl ve prospěch 

stěžovatelů a potvrdil porušení čl. 8 Úmluvy. Rovněž poznamenal, že aktuální italská ochrana 

homosexuálních párů není dostačující a je třeba těmto párům zajistit zvláštní právní rámec, který 

by jim zaručit ochranu a uznání. 

40 SESTA, Michele. Manuale di diritto di famiglia. 7.vydání: Wolters Kluwer Italia, 2016. str. 208-

210. ISBN 9788813352707. 

41 Občanský pakt solidarity [online]. [cit. 2018-02-24]. Dostupné z: 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Ob%C4%8Dansk%C3%BD%20pakt%20solidarity/cs-

cs/ 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Občanský%20pakt%20solidarity/cs-cs/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Občanský%20pakt%20solidarity/cs-cs/
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který ale ve finále nebyl prospěšný nikomu a znamenal mnohé nedostatky této právní 

úpravy.42 

PACS vychází z univerzalistické koncepce, kdy oproti výše uvedenému 

severskému modelu není francouzský model omezen pouze na homosexuální páry  

a má tvořit jakýsi mezičlánek mezi nesezdaným soužitím (concubinage)  

a manželstvím.43 Občanský pakt solidarity je jako jeden z mála obdobných institutů  

v Evropě založen na smluvním principu. I přesto je ve francouzském občanském 

zákoníku44 umístěn v knize první, která se věnuje osobám.45 Jedná se o partnerskou 

smlouvu, jejímž uzavřením nabývají partneři obdobná, ne však totožná, práva jako 

manželé. Ačkoliv se partnerům po uzavření partnerské smlouvy nemění osobní status, 

mohou využívat podílového spoluvlastnictví k obhospodařování společného majetku 

a získávají výhody v oblasti práva nájemního. Na druhou stanu mezi jejich povinnosti 

patří povinnost vzájemné podpory a úcty po celou dobu trvání partnerské smlouvy.46 

S obdobnou právní úpravou se lze setkat rovněž v Belgii, kde zákon, umožňující 

právní kohabitaci jak homosexuálů, tak heterosexuálů, vstoupil v platnost 1. 1. 2000.47 

Stejná idea byla následně využita i v Lucembursku, kde byl v roce 2004 schválen 

                                                 
42 ELISCHER, David, 2006. Univerzální „registrované partnerství (Část I.)“: aneb zamyšlení nad 

francouzskou úpravou alternativních forem soužití. Právní fórum. 3(6), 178-185. ISSN 1214-

7966. 

43 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al., 2016-. Občanské právo hmotné. 

2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, str. 169. ISBN 978-80-7552-187-3. 

44 Code Civil 

45 ELISCHER, David, 2006. Univerzální „registrované partnerství (Část II.)“: aneb zamyšlení nad 

francouzskou úpravou alternativních forem soužití. Právní fórum. 3(6), 207-216. ISSN 1214-

7966. 

46 ONDŘEJOVÁ, Eva. Kohabitace v Evropě. Bulletin advokacie [online]. 16.9.2015 [cit. 2018-02-

24]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/kohabitace-v-evrope?browser=mobi 

47 DE SCHUTTER, Olivier a Kees WAALDIJK. Major legal consequences of marriage, 

cohabitation and registered partnership for different-sex and same-sex partners in 

Belgium [online]. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: 

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/12585/more-or-less-together06-

belgium.pdf?sequence=8 

http://www.bulletin-advokacie.cz/kohabitace-v-evrope?browser=mobi
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/12585/more-or-less-together06-belgium.pdf?sequence=8
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/12585/more-or-less-together06-belgium.pdf?sequence=8
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zákon upravující faktické soužití jak heterosexuálů, tak homosexuálů, kteří chtějí žít 

mimo manželství.48 

Velmi brzy po uzákonění občanského paktu solidarity ve Francii se začaly 

ozývat ohlasy, že tento druh partnerství není dostačující, že se přijetím nedosáhlo 

účelu, tedy skutečného legálního uznání homosexuálních párů a že homosexuálním 

párům by se mělo dostat stejných práv jako manželům. Velkou roli zde hrál v roce 

2005 sňatek dvou mužů, kteří deklarovali, že francouzský občanský zákoník nijak 

nespecifikuje pohlaví snoubenců. I přes to, že byl tento sňatek později prohlášen za 

neplatný, byl to další impuls směrem k politikům, aby začali uvažovat o zpřístupnění 

manželství homosexuálním párům. První návrh zákona byl přijat v únoru 2013, po 

několika pozměňovacích návrzích byl dne 17. 5. 2013 přijat zákon  

o stejnopohlavním manželství.49 

V současnosti se nabízí otázka, zda PACS ve Francii nachází stále své uplatnění. 

Stále je to nesvazující alternativa k manželství, což v dnešní společnosti, kde je 

manželství v úpadku a čím dál tím více párů žije v nesezdaném soužití, stojí za 

zvážení. Navíc institut občanského paktu solidarity dozajista plní i jiné funkce než jen 

umožnění homosexuálním párům vstoupit do sezdaného soužití. Od uzákonění 

institutu již uběhlo téměř 20 let, kam se tedy tento institut posunul? Ze statistik 

francouzského demografického institutu vyplývá, že počet párů, které vstupují do 

PACS neustále roste. Nic na této skutečnosti nezměnilo ani přijetí zákona  

o stejnopohlavním manželství. Statistiky ukazují, že to nejsou v největší míře 

homosexuálové, kteří využívají PASC, nýbrž heterosexuálové. V roce 2015 se celkový 

počet uzavřených paktů vyšplhal na 188 947, z toho pouhých 7 017 (3,7 %) byly pakty 

uzavírané homosexuálními páry. Zbytek, tzn. 181 930 (93,3 %) vzniklých 

partnerských smluv, bylo uzavřeno heterosexuály. Stejné výsledky vykazují i roky 

                                                 

48 Civil union ("PACS"). In: The official portal of the Grand Duchy of Luxembourg [online]. [cit. 

2018-03-10]. Dostupné z: http://www.luxembourg.public.lu/en/vivre/famille/vie-

couple/partenariat/index.html 

49 KUBICOVÁ, Eliška. Manželství pro všechny ve Francii. Solidarita [online]. 23. 5. 2013 [cit. 

2018-02-24]. Dostupné z: https://solidarita.socsol.cz/2013/zahranicni/manzelstvi-pro-vsechny-ve-

francii 

http://www.luxembourg.public.lu/en/vivre/famille/vie-couple/partenariat/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/en/vivre/famille/vie-couple/partenariat/index.html
https://solidarita.socsol.cz/2013/zahranicni/manzelstvi-pro-vsechny-ve-francii
https://solidarita.socsol.cz/2013/zahranicni/manzelstvi-pro-vsechny-ve-francii


 

23 

 

předchozí, i když růst už není tak vysoký, jako mezi lety 2000 a 2010.50 Pokud se 

zaměříme na věk párů, které mezi sebou uzavírají občanský pakt solidarity, průzkumy 

prokazatelně potvrzují, že věkový průměr párů u PASC je nižší než u párů vstupujících 

do manželství.51 

Na rozdíl od severského modelu zde nelze polemizovat o tom, zda tato fáze 

nebyla pouze přechodná ve vývoji směrem ke zpřístupnění stejnopohlavního 

manželství a finální zrovnoprávnění heterosexuálních a homosexuálních vztahů. 

PACS hraje ve Francii stále významnou roli a dle statistických údajů je velmi dobrou 

alternativou manželství, především pro mladé heterosexuální páry. 

 

2.3. Nizozemský model 

Nejliberálnějším z výše uvedených modelů je model nizozemský. V Nizozemí 

vstoupil dne 1. 1. 2001 v platnost zákon umožňující manželství stejnopohlavních párů 

(a zákon o adopcích dětí osobami stejného pohlaví), čímž tato země výrazně předběhla 

ostatní evropské státy. Jako první země světa tak prolomila pravidlo heterosexuální 

výlučnosti manželství.52 V některých státech byl sice již v té době přijat zákon o 

registrovaném partnerství, ale současně ve většině zemí stále převládal negativní 

postoj k uzákonění takového svazku.53 

Rychlost a liberálnost nizozemské úpravy byla dána především jejím 

historickým vývojem, který byl ve spojitosti s homosexuálním partnerstvím již tehdy 

velmi liberální a osvětový. Již na počátku 19. století (1811), se Holandsko stalo jednou 

v prvních zemí, kdy byl homosexuální styk dekriminalizován. Mezi další faktory, 

                                                 
50 Civil unions (PACS), The Institut National d’Etudes Démographiques [online]. [cit. 2018-10-19]. 

Dostupné z: https://www.ined.fr/en/everything_about_population/data/france/marriages-

divorces-pacs/pacs/ 

51  Are civil partnerships in France contracted at a different age than marriages?, The Institut National 

d’Etudes Démographiques [online]. [cit. 2018-10-19]. Dostupné z: 

https://www.ined.fr/en/everything_about_population/demographic-facts-sheets/focus-on/age-

pacs-mariage/ 

52 BARŠOVÁ, Andrea. PARTNERSTVÍ GAYŮ A LESBIČEK: KDY DOZRAJE ČAS PRO 

ZMĚNU?. SBORNÍK PRACÍ FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ BRNĚNSKÉ UNIVERZITY 

SOCIÁLNÍ STUDIA 7 [online]. Brno. 2002. s. 174 [cit. 2018-02-24]. Dostupné z: 

http://socstudia.fss.muni.cz/dokumenty/080304143058.pdf 

53  WAALDIJK, Kees. op. cit. str. 157. 

https://www.ined.fr/en/everything_about_population/data/france/marriages-divorces-pacs/pacs/
https://www.ined.fr/en/everything_about_population/data/france/marriages-divorces-pacs/pacs/
https://www.ined.fr/en/everything_about_population/demographic-facts-sheets/focus-on/age-pacs-mariage/
https://www.ined.fr/en/everything_about_population/demographic-facts-sheets/focus-on/age-pacs-mariage/
http://socstudia.fss.muni.cz/dokumenty/080304143058.pdf
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které se zasloužily o tak liberální postoj k homosexuálům, patřila vysoká sekularizace, 

vysoce ateistické obyvatelstvo a silná tradice podpory menšin. Již v roce 1998 

obsahoval zákon o registrovaném partnerství mnoho ustanovení, ve kterých bylo 

registrované partnerství postaveno na úroveň manželství. Jediné výjimky tohoto 

zákona se týkaly rodičovství, postavení cizince a důchodů. Právě tyto výjimky ale 

zapříčinily v Nizozemí debatu o tom, že zavedení registrovaného partnerství 

neukončilo diskriminaci homosexuálů, nýbrž ji jen zmírnilo. I přesto, že se zastáncům 

práv homosexuálů podařilo v roce 1998 prosadit několik reforem, stále volali po 

zpřístupnění manželství pro homosexuální páry. První návrh zákona byl parlamentem 

přijat v září 2000 a po několika pozměňovacích návrzích byl dne  

19. 12. 2000 schválen zákon o manželství homosexuálních párů se stejnými právy  

a povinnostmi, které vyplývají manželům heterosexuálům.54 

Z důvodu velmi přívětivé právní úpravy týkající se této oblasti, patří Nizozemí 

(10,3 registrovaných partnerství na 100 tisíc obyvatel v roce 2012) spolu s Francií 

(14,5 v roce 2010) a Spojeným královstvím (10,8 v roce 2011) k zemím, kde je 

evidováno nejvíce registrovaných párů.55 

Nizozemský model jako jediný z výše uvedených lze plně uplatňovat i dnes. 

Představuje konečnou alternativu k heterosexuálním sňatkům a nabízí homosexuálům 

totožná práva jako heterosexuálům. To ale neznamená, že homosexuálové nemohou 

uzavřít registrované partnerství namísto stejnopohlavního manželství. Zákon  

o manželství homosexuálních párů byl sice průlomový, ale  

i nadále zůstala v nizozemském právním řádu ustanovena možnost registrovaného 

partnerství (pluralistický model). Z nizozemských statistik dokonce vyplývá, že 

registrované partnerství je na vzestupu a počet uzavřených stejnopohlavních 

manželství pomalu klesá. Z 81 tisíc právních svazků homosexuálů uzavřených v roce 

2016, se 19 % rozhodlo právě pro registrované partnerství. V roce 2006 byl podíl 

registrovaných partnerství pouze 9 %. 

Pro některé může ne tak pevný druh svazku znamenat lepší alternativu. 

Stejnopohlavní manželství rovněž není uznáváno ve všech evropských státech, a tak 

                                                 

54 WAALDIJK, Kees. op. cit. str. 159. 

55 Partnerské svazky osob stejného pohlaví v České republice a v Evropě. In: Český statistický úřad 

[online]. 24.10.2013, s. 9 [cit. 2018-04-14]. 
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registrované partnerství upřednostňují například migranti.56 Stejnopohlavní 

manželství zde zažilo svůj největší boom po roce 2001, kdy bylo uzákoněno. 

Souhrnem lze říci, že registrované partnerství neztratilo své místo a pro mnohé 

homosexuální páry je v jistých ohledech jeho uzavření praktičtější. 

Zemí, jejíž právní úprava homosexuálních svazků je obdobná té nizozemské, je 

Španělsko. Tato země byla v této oblasti velmi liberální, což je velmi překvapující. 

Navzdory silnému vlivu římskokatolické církve se již na přelomu milénia podařil 

právní svazek homosexuálů prosadit v několika provinciích (Katalánsko již v roce 

1998), v roce 2005 pak bylo stejnopohlavní manželství uznáno celostátně.57 Španělsko 

tak lze bez pochyby zařadit k nizozemskému modelu, tedy k modelu bez přechodné 

fáze v podobě registrovaného partnerství, či jiného druhu právního svazku dvou osob 

stejného pohlaví. Základní rozdíl, který lze mezi zeměmi najít, je absence institutu 

registrovaného partnerství ve Španělsku. Zatímco Nizozemí nechalo i po uzákonění 

stejnopohlavního manželství registrované partnerství v platnosti, španělská legislativa 

nikoliv. Homosexuální páry mohou uzavřít stejnopohlavní manželství anebo jít cestou 

faktického soužití bez jakéhokoliv právního zakotvení jejich vztahu. 

 

2.4. Země neupravující institut registrovaného partnerství 

I když je institut registrovaného partnerství dnes již nedílnou součástí mnoha 

evropských společností, stále najdeme v Evropě země, které formální soužití dvou 

osob stejného pohlaví nepodporují, neznají, či dokonce zakazují. Jedná se zejména o 

státy východní Evropy. 

Důvody pro negativní postoj k uzákonění registrovaného partnerství jsou různé. 

Záleží především na struktuře obyvatel daného státu. Je jasné, že v zemi s vysokou 

mírou věřících či konzervativních obyvatel, bude velmi těžké prosadit tak liberální 

institut, jakým je registrované partnerství. 

                                                 

56 Registered partnership gaining popularity. In: CBS [online]. 7. 9. 2017 [cit. 2018-04-14]. Dostupné 

z: https://www.cbs.nl/en-gb/news/2017/34/registered-partnership-gaining-popularity 

57 GONZÁLES BEILFUSS, Cristina a Monica NAVARRO-MICHEL. NATIONAL REPORT: 

SPAIN [online]. 2015 [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: http://ceflonline.net/wp-

content/uploads/Spain-final.pdf 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2017/34/registered-partnership-gaining-popularity
http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Spain-final.pdf
http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Spain-final.pdf
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Z důvodu vysoké míry věřících se uzákonění soužití dvou osob stejného pohlaví 

prozatím nepodařilo prosadit v Polsku. I když se míra katolíků  

a konzervativních politických stran v Polsku pomalu snižuje, stále se nedaří zákon 

zpřístupňující registrované partnerství prosadit. Polsko tak zůstává jednou ze zemí, 

kde se homosexuálům dostává výrazně menších práv než v jiných státech Evropy.58 

(Nutno poznamenat, že víra vždy nemusí být překážkou. Najdeme v Evropě státy, 

které i přes vysokou míru věřících obyvatel, dokázaly prosadit formální homosexuální 

svazky např. Španělsko, Itálie.) 

Negativní a velmi kontroverzní postoj k homosexuálům zastává Rusko, kde 

homosexuální svazky nejsou právně uznávány, podporovány a dle řady Rusů by měla 

být homosexualita dokonce trestána. Důkazem toho je i zákon proti gay propagandě, 

který byl v Rusku přijat v létě 2013. Tento zákon, který zakazuje propagandu 

homosexuálů vůči osobám mladším 18 let, vzbudil vlnu nevole na celém světě.59 Svou 

roli zde sehrává i pravoslavná církev, která rovněž vyjadřuje vůči registrovanému 

partnerství negativní postoj. Velmi podobné postoje zastávají i další země bývalého 

Sovětského svazu, například Ukrajina, Lotyšsko či Litva. Jedinou zemí východního 

bloku, která se vymanila z tohoto přístupu k homosexuálům, je Estonsko. Zde se 

v roce 2014 podařil prosadit zákon umožňující homosexuálním párům uzavřít „civil 

partnership“, který jim garantuje téměř obdobná, ne však totožná práva, jako mají 

muž a žena, kteří vstoupili do svazku manželského.60 

Za zmínku rozhodně stojí i Slovensko. I přes to, že zde není formálně povolen 

právní svazek homosexuálních párů, homosexuálové jsou obecně tolerováni. 

Slovenské liberální politické strany se již řadu let snaží prosadit zákon  

                                                 

58 POHANKA, Vít a Simona BARTOŠOVÁ. Gayové a lesby v Polsku se registrovaného partnerství 

zatím nedočkají. In: iROZHLAS [online]. 27.5.2015 [cit. 2018-02-25]. Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/gayove-a-lesby-v-polsku-se-registrovaneho-partnerstvi-

zatim-nedockaji_201505271033_jpiroch 

59 Postoj Ruska k homosexuálům vyvolal protesty po celém světě. In: Česká televize [online]. 

10.8.2013 [cit. 2018-02-25]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1081783-postoj-

ruska-k-homosexualum-vyvolal-protesty-po-celem-svete 

60 CIVIL PARTNERSHIP: ESTONIAN AND RUSSIAN EXPERIENCE. In: Family Law&Divorce in 

Russia [online]. [cit. 2018-02-25]. Dostupné z: http://divorceinrussia.com/civil-partnership-

estonian-russian-experience/ 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/gayove-a-lesby-v-polsku-se-registrovaneho-partnerstvi-zatim-nedockaji_201505271033_jpiroch
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/gayove-a-lesby-v-polsku-se-registrovaneho-partnerstvi-zatim-nedockaji_201505271033_jpiroch
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1081783-postoj-ruska-k-homosexualum-vyvolal-protesty-po-celem-svete
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1081783-postoj-ruska-k-homosexualum-vyvolal-protesty-po-celem-svete
http://divorceinrussia.com/civil-partnership-estonian-russian-experience/
http://divorceinrussia.com/civil-partnership-estonian-russian-experience/
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o registrovaném partnerství, bohužel, zatím marně. Mimo jiné na Slovensku působí 

také celá řada organizací a skupin, které podporují zavedení tohoto institutu.  

Na druhou stranu podle výzkumu agentury FOCUS z roku 2016 je většina Slováků (56 

%) stále proti registrovanému partnerství. Ještě větší počet respondentů zastává 

negativní postoj k adopci homosexuálními páry a stejnopohlavnímu manželství.61 

 

2.5. Aktuální stav v Evropě 

Právní aspekty registrovaného partnerství jsou velmi komplexní záležitostí. 

Jelikož v dalších kapitolách této práce budou analyzovány pouze některé evropské 

státy, v této kapitole byla zpracována tabulka, pokrývající všechny evropské země. 

V abecedním pořadí zde lze dohledat daný evropský stát a jeho postoj 

k registrovanému partnerství. Tabulka poskytující informace ze všech evropských 

států tvoří Přílohu č. 1 této práce. 

I když se na první pohled zdá, že soužití dvou osob stejného pohlaví je v dnešní 

době samozřejmostí, po průzkumu docházíme k závěru, že toto tvrzení je mylné.  

V 19 státech Evropy dodnes není uzákoněn právní svazek soužití dvou osob stejného 

pohlaví a homosexuální páry nemají možnost formalizovat svůj vztah. Do finální fáze 

zrovnoprávnění homosexuálních a heterosexuálních vztahů, tzn. umožnění 

stejnopohlavního manželství, se zatím dostalo pouze 15 států. Dalších 11 potom nabízí 

alespoň nějakou alternativu, a to v podobě registrovaného partnerství. 

Nabízí se úvaha o novém systému členění jednotlivých zemí, a to na základě 

právní úpravy soužití dvou osob stejného pohlaví. Do první kategorie by se daly zařadit 

země, které umožnují homosexuálům uzavřít manželství. Druhou kategorii tvoří státy, 

jejichž právní úprava umožnuje gayům a lesbičkám vstoupit do registrovaného 

partnerství. Do poslední kategorie by patřila skupina států, kde se prozatím institut 

registrovaného partnerství prosadit nepodařil. Toto členění je ale velmi nestabilní. Dá 

se více než předpokládat, že státy, které dnes umožňují registrované partnerství, 

zlegalizují v budoucích letech stejnopohlavní manželství (Rakousko již od 1. 1. 2019), 

                                                 

61 RÁBARA, Pavol. Slováci sú naďalej jasne proti registrovaným partnerstvám. In: 

KONZERVATÍVNY DENNÍK POSTOJ [online]. 25.5.2016 [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: 

https://www.postoj.sk/13994/slovaci-sa-do-akceptacie-prav-homosexualov-nehrnu 

https://www.postoj.sk/13994/slovaci-sa-do-akceptacie-prav-homosexualov-nehrnu
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stejně tak se může velmi brzy podařit změna ve státech, kde prozatím není registrované 

partnerství uzákoněno. Nabízí se tedy myšlenka, zda za pár let/desítek let již nebude 

existovat jen jedna skupina států – těch, kteří neznají rozdíl mezi homosexuálním  

a heterosexuálním manželstvím. 

Členění, které současné době využívá odborná literatura a které je vhodné 

zmínit, je dělba na základě podobností právních úprav. První skupinu tvoří státy, který 

uplatňují tzv. monistický model. Zde právní úprava využívá pohlavně neutrální 

definice manželství, do manželského svazku mohou vstoupit jak heterosexuálové, tak 

homosexuálové. Jiná možnost neexistuje. V monistickém systému nemá registrované 

partnerství místo. Do této skupiny lze zařadit Německo, Španělsko či země 

Skandinávie. Druhou skupinu tvoří státy, které aplikují tzv. dualistický model. Institut 

manželství je v těchto zemích určeno výlučně heterosexuálním párům, homosexuálům 

se nabízí jiná alternativa, a to v podobě registrovaného partnerství. Pod tuto kategorii 

spadá Itálie, Estonsko a Česká republika. Poslední skupina států pak zvolila právní 

úpravu nejliberálnějšího charakteru a využívá tzv. pluralistický model. Tyto státy 

využívají institut manželství, i registrovaného partnerství. Oba tyto občanskoprávní 

instituty jsou založené na genderové neutralitě, složí jak homosexuálním, tak 

heterosexuálním párům. Pluralistický model uplatňuje v současné době Nizozemí, 

Belgie a Francie. Velmi pravděpodobné také je, že od nového roku naváže na tento 

model i Rakousko. 

 

2.6. Pohled Evropské unie 

Vzhledem k tomu, že většina analyzovaných států představuje členy Evropské 

unie (dále také jako „EU“), je nezbytné podívat se i na její názor na soužití 

homosexuálů. Již v roce 1994 byla Evropskou unií přijata Rezoluce rovných práv 

homosexuálů a leseb62, která členským státům doporučovala přijetí právní úpravy, 

týkající se soužití dvou osob stejného pohlaví. Právní úprava měla homosexuálním 

párům zajistit podobná práva jako manželům, včetně možnosti rodičovství. Rezoluce 

ale není právně závazná, a tudíž ani vynutitelná.63 

                                                 
62 Přijata pod číslem A3-0028/94. 

63 MCCREA, Ronan, 2010. Religion and the public orderoftheEuropean Union: Oxford Studies in 

EuropeanLaw [online]. New York: Oxford University Press [cit. 2018-10-07]. ISBN 978-
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Dalším výrazným zásahem do boje proti diskriminaci je ustanovení Smlouvy  

o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), které říká: „Při vymezování  

a provádění svých politik a činností se Unie zaměřuje na boj proti jakékoliv 

diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání 

nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.“64 Evropská 

unie tak sice reprezentuje předního podporovatele zrovnoprávnění homosexuálů  

a heterosexuálů, na druhou stranu je ale záležitostí každého státu, jak vztahy mezi 

osobami stejného pohlaví právně upraví. Velmi často operuje EU s rozhodnutími 

Evropského soudu pro lidská práva, ačkoliv tato instituce není soudním orgánem EU. 

Možnosti evropské právní regulace snižuje především nejednotnost názorů 

jednotlivých členských států na homosexualitu. Zatímco na jedné straně stojí 

pokrokové a velmi liberální země Beneluxu či severské státy Evropy, na straně druhé 

projevují svou ostýchavost a konzervativnost země především východní Evropy, 

Litva, Slovensko nebo katolické Polsko. Základním zdrojem je Listina základních práv 

Evropské unie (dále jen „LZPEU“), která v čl. 9 a v čl. 21 zakazuje jakoukoliv formu 

diskriminace, mimo jiné i na základě sexuální orientace. Další snahy  

o sjednocování norem v této oblasti probíhají na úrovni kolizních norem: Nařízení – 

Brusel II bis a Nařízení Řím III.65 

V rámci vnitřního uspořádání EU vznikla v roce 1999 (mezi)skupina s názvem 

„The European Parliament´s Intergroup on LGBT Rights“ (dále jen „EPI“). EPI se řadí 

mezi největší meziskupiny Evropského Parlamentu (celkem je takových meziskupin 

28) a se svými 152 členy se snaží o ochranu základních práv a svobod gayů, leseb, 

bisexuálů a transgender a intersexuálních osob (dále jen „LGBTI“). Mezi další činnosti 

EPI lze zařadit kontrolu legislativního procesu, monitoring práce evropských institucí 

                                                 

0199595358. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=R8nq8UETZq8C&pg=PR20&lpg=PR20&dq=Resolution+EU

+A3-0028/94.&source=bl&ots=kQh34-GccE&sig=-

M6hpTDe3KzWFxVJwvZXNQRwicM&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwiDtOmE8fPdAhXR_KQ

KHcVIB70Q6AEwBHoECAUQAQ#v=onepage&q=Resolution%20EU%20A3-

0028%2F94.&f=false 

64 Čl. 10 SFEU  

65 PICHLEROVÁ, Lucie, 2015. Registrované partnerství a manželství homosexuálních párů v 

evropském právu. Právo a rodina. 15-21. ISSN 1212-866X. 
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v Bruselu, vyjadřování se k návrhům Evropské komise, dohled nad dodržováním 

Lisabonské smlouvy a LZPEU atd.66 

 

                                                 
66 The European Parliament´s Intergroup on LGBT Rights [online], [cit. 2018-10-07]. Dostupné z: 

http://www.lgbt-ep.eu/ 
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3. Vznik a zánik právního svazku osob stejného pohlaví 

Zatímco v některých evropských zemích slouží pro formální svazek dvou osob 

stejného pohlaví institut registrovaného partnerství, jinde existuje možnost uzavřít 

stejnopohlavní manželství. S tím souvisí i mnoho rozdílů. Jedním z nich jsou  

i rozdílné požadavky pro uzavření jako věk, svéprávnost, příbuzenství a mimo to se 

liší i formální obřad.  

V zemích, kde platná právní úprava hovoří o registrovaném partnerství, se 

předpokládá, že rozdíly budou četnější. Kde lze najít shody a kde se právní úpravy 

vzniku manželství a registrovaného partnerství nejvíce rozcházejí? 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, některé státy v posledním 

desetiletí uzákonily stejnopohlavní manželství a završily tak cestu za rovnoprávností 

mezi homosexuálními a heterosexuálními páry. Mezi země podporující stejnopohlavní 

manželství patří: Německo, Francie, Spojené Království, Španělsko, Nizozemí, 

Lucembursko, Belgie, Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko či Island. Jsou zde podmínky 

pro uzavírání manželství heterosexuálů a homosexuálů zcela totožné? Nebo i přes 

shodný název institutu lze najít v zákonné úpravě odlišnosti? 

V době vysoké míry rozvodovosti dochází často k ukončování registrovaného 

partnerství i stejnopohlavních manželství. Nelze tedy opomenout ani zánik těchto 

právních svazků. I tady lze hovořit o různosti právní úpravy, zejména  

u registrovaného partnerství. 

 

3.1. Vznik registrované partnerství 

Institut registrovaného partnerství je aktuálně využíván Českou republikou, Itálií 

a Rakouskem. Platný vznik registrovaného partnerství je stěžejní pro následnou 

možnost využívání výhod, které právně potvrzené sezdané soužití dvou osob stejného 

pohlaví nabízí. 

Česká republika umožňuje vstoupit do registrovaného partnerství státním 

občanům ČR, kterým to zákon nezakazuje. Další okolnosti, vylučující vstup  

do partnerství, jsou podobné zákonným překážkám pro vstup do manželství. Jediný 

rozdíl najdeme u věku. Zatímco manželství je po povolení soudu možné uzavřít již 
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před 18. rokem věku, u registrovaného partnerství tato možnost neexistuje.67 Možným 

důvodem pro neexistenci této výjimky je nemožnost početí potomka mezi partnery, 

což je u heterosexuálních párů hlavním motivem pro udělení povolení soudu k sňatku 

před 18. rokem věku. 

 Právní postup uzavření registrovaného partnerství je zakotven v zák.  

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

zákonů (dále jen „MatrZ“). Registrovaní partneři nejprve prochází „před oddavkovým 

řízením“, ve kterém jsou především zkoumány zákonné překážky vylučující vstup do 

partnerství. Tato část končí stanovením termínu pro vstup  

do registrovaného partnerství.68 

 „Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou 

souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do 

partnerství (dále jen "prohlášení").“69  

Na rozdíl od snoubenců v případě uzavírání manželství, partneři vstupující do 

registrovaného svazku neprohlašují svůj projev vůle před starostou či prověřeným 

členem obecného zastupitelstva, nýbrž před matrikářem. Prohlášení je nutné učinit 

osobně. Registrované partnerství ale na rozdíl od manželství nelze uzavřít (téměř) 

kdekoliv. V tomto směru jsou registrovaní partneři velmi limitováni. V celé České 

republice existuje pouhých 14 matričních úřadů, u kterých může být partnerství 

uzavřeno. Seznam těchto 14 matričních úřadů, které provádí registraci partnerství je 

uveden v § 3 MatrZ a v § 1 a Příloha č. 4 vyhlášky Ministerstva vnitra, kterou se 

provádí MatrZ. Obecně platí, že registrované partnerství má být uzavřeno v kraji, kde 

má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt. Zákon umožňuje i možnost delegace 

místní příslušnosti ze závažných důvodů, a to vždy na žádost.70 

Odchylkou oproti manželství je nemožnost učinit při uzavírání registrovaného 

partnerství prohlášení o společném příjmení partnerů. Toto omezení není trvalé. 

                                                 

67 HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Lenka WESTPHALOVÁ. Rodinné právo. 2. 

vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. str. 130. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-644-9. 

68 HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Lenka WESTPHALOVÁ. op. cit. str. 131. 

69 § 2 zákona o registrovaném partnerství 

70 HRUŠÁKOVÁ, Milana, 2007. Zákon o registrovaném partnerství. Bulletin advokacie. 18-24. 

ISSN 1210-6348. 
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Partneři mohou o změnu příjmení požádat následně, a to matriční úřad (§ 72 a násl. 

MatrZ). O prohlášení partnerů je sepsán protokol podepsaný matrikářem, oběma 

partnery, případně tlumočníkem. Nutno uvést, že nelze ztotožňovat vznik partnerství 

a jeho registraci. Registrace probíhá následně, po provedeném „obřadu“, a to zápisem 

do matriky, tzv. knihy partnerství (§ 20a MatrZ).71 Při uzavírání registrovaného 

partnerství se neklade takový důraz na formálnost obřadu, nejsou požadováni svědci. 

Podobnou úpravu popsanou výše uplatňuje Itálie. V italském zákoně  

o registrovaném partnerství je k uzavření registrovaného partnerství rovněž potřeba 

zletilosti (tzn. 18 let). Registrované partnerství stejně jako v České republice je 

homosexuálům povoleno, pokud to zákon nezakazuje. Mezi zákonné překážky patří 

příbuzenství, švagrovství, existující manželství či registrované partnerství a další. 

Vznik partnerství je založen na prohlášení dvou osob stejného pohlaví před státním 

úředníkem (Ufficiale di Stato Civile), za přítomnosti dvou svědků. Toto česká právní 

úprava postrádá, nevyžaduje. Aby bylo partnerství platné a účinné, svědci musí být 

plně svéprávní. Zákon o registrovaném partnerství na rozdíl od toho českého 

nerozlišuje moment vzniku a registrace partnerství. Registrované partnerství je 

ustaveno již samotným prohlášením partnerů, i přes to, že následně je tento akt 

registrován v „archivu rodinných stavů“ (Archivio dello Stato Civile). Italská 

legislativa, oproti české, umožňuje partnerům požádat státního úředníka při vzniku 

registrovaného partnerství o potvrzení společného příjmení. Registrovaní partneři 

obdrží po ceremonii dokument, potvrzující vznik partnerství, který obsahuje osobní 

údaje partnerů, adresu společného bydliště, majetkový režim partnerů a v neposlední 

řadě osobní údaje a adresy svědků.72 

Další zemí, která prozatím upravuje homosexuální svazky skrze registrované 

partnerství, je Rakousko. Tato země se ale nejpozději od 1. 1. 2019 přidá k zemím, 

které umožňují stejnopohlavní manželství. V rakouské právní úpravě lze najít mnohé 

podobnosti s českou či italskou legislativou. Rakouský zákon o registrovaném 

                                                 

71 HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Lenka WESTPHALOVÁ. op. cit. str. 131. 

72 OBERTO, Giacomo a Giuseppe CASSANO, op. cit. str. 113 – 114. 
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partnerství je však mnohými politiky považován za jeden z nejkonzervativnějších  

a nejnerovnějších zákonů a striktně odlišuje registrované partnerství a manželství.73 

Ačkoliv se rakouská právní úprava vyznačuje svou konzervativností, nabízí 

homosexuálním párům jako jeden z mála evropských států částečnou možnost uzavřít 

partnerství před 18. rokem věku v případě, kdy jeden z partnerů již dosáhl 18. let věku 

a druhému z partnerů je minimálně 16 let a zároveň pokud s tím souhlasí rodiče obou 

partnerů.74 Aby bylo registrované partnerství právně platné, musí být partneři 

svéprávní a nesmí být ženatí/vdaní či v příbuzenském vztahu. 

 

3.2. Zánik registrovaného partnerství 

Platná právní úprava ZORP se ve věci zániku registrovaného partnerství snažila 

v co největší možné míře přiblížit zák. č. 94/1963 Sb., o rodině (dále jen „ZOR“).75  

K zániku registrovaného partnerství v České republice dochází podobně jako  

u manželství těmito způsoby: smrtí jednoho z partnerů, prohlášením jednoho  

z partnerů za mrtvého, změnou pohlaví či zrušením partnerství rozhodnutím soudu.76 

Pokud se zaměříme na poslední z variant, tedy na zrušení registrovaného partnerství 

rozhodnutím soudu, tato možnost je v mnoha ohledech snazší, méně formální než 

ukončení manželství (rozvod). Žádost o ukončení právního svazku navrhuje jeden  

z partnerů. Navrhovatel musí následně prokázat, že partnerský vztah již fakticky 

netrvá. Pokud se k návrhu na zrušení partnerství připojí i druhý z partnerů, soud příčiny 

rozpadu nezkoumá a rozhodne o zrušení partnerství bez dalšího (tzn. že partneři 

nemusí žít 6 měsíců od sebe, nemusí předkládat soudu smlouvu upravující jejich 

majetkové poměry, což jsou nutné předpoklady pro rozvod bez zjišťování příčin). 

Oproti rozvratu manželství, při zrušení registrovaného partnerství před soudem, není 

                                                 

73 Austria passes Registered Partnership Law. In: EUROPEAN COMMISION ON SEXUAL 

ORIENTATION LAW[online]. 10.12.2009 [cit. 2018-03-06]. Dostupné z: 

http://www.sexualorientationlaw.eu/70-austria-passes-registered-partnership-law-vienna 

74 Legal Recognition of Same-sex Relationships: Austria. In: JONES DAY [online]. [cit. 2018-03-

10]. Dostupné 

z:file:///C:/Users/veronika/Downloads/Legal%20Recognition%20of%20SameSex%20Relationsh

ips%20%20Austria%20(1).pdf 

75  ZUKLÍNOVÁ, Michaela, 2008. Několik slov k zániku registrovaného partnerství. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 2008(1), 223-226. ISSN 0323-0619. 

76 HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Lenka WESTPHALOVÁ. op. cit. str. 136. 

http://www.sexualorientationlaw.eu/70-austria-passes-registered-partnership-law-vienna


 

35 

 

možno použít tzv. protitvrdostní klauzuli (§ 755 odst. 2 písm. b) občanského 

zákoníku).77 K zániku registrovaného partnerství dochází v okamžiku nabytí právní 

moci rozhodnutí soudu o jeho zrušení. Pro účely evidence následně proběhne zápis  

o zrušení partnerství do příslušné matriční knihy.78 

Jednou z povinností partnerů trvající po celou dobu partnerství, kterou nelze 

opominout, je vyživovací povinnost. Tato povinnost ale může trvat i po zrušení 

partnerství. Za stavu, kdy jeden z bývalých partnerů není schopen se sám uživit, může 

žádat druhého z páru, aby mu přiměřeně přispíval na živobytí. Tyto příspěvky mohou 

být vypláceny v pravidelných dávkách či jednorázově. Pokud se bývalí partneři 

nedohodnou, lze se tohoto příspěvku domáhat i žalobou u soudu. V případě, že se 

partner požadující příspěvek na výživu nepodílel na trvalém rozvratu vztahu, 

popřípadě mu rozvratem byla způsobena závažná újma, je oprávněn pobírat výživné 

až po dobu 3 let od zrušení registrovaného partnerství.79 V takovém případě hovoříme 

o tzv. sankčním výživném. Vyživovací povinnost zanikne smrtí povinného partnera, 

stejně tak zanikne v případě, kdy se oprávněný bývalý partner znovu vdá či vstoupí do 

nového registrovaného partnerství (§ 11 zákona o registrovaném partnerství).80 

Pro ukončení registrovaného partnerství v Itálii stačí stejně jako v České 

republice vůle jednoho z partnerů. Italská právní úprava navíc stanovuje časový úsek 

v trvání 3 měsíců od doby projevu vůle jednoho z partnerů. Oficiální návrh  

na zrušení partnerství je podán až po uplynutí této doby. Druhou možností je návrh 

obou partnerů, kdy rozvod proběhne nikoliv před soudem, ale pouze před státním 

úředníkem. Tato forma je rychlejší, jednodušší a méně formální. Registrované 

partnerství dále automaticky zaniká, pokud není možné v rodinném svazku 

pokračovat. Mezi takové důvody lze zařadit smrt, prohlášení za mrtvého, změna 

pohlaví či určité druhy trestných činů spáchané jedním z partnerů.81 Italská právní 

                                                 
77 PETROV, Jan, 2017. Občanský zákoník: komentář. V Praze: C.H. Beck. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1. 

78 ZUKLÍNOVÁ, Michaela, 2008, op. cit. 

79 FRANCOVÁ, Marie a Jana DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ. Rozvody, rozchody a zánik 

partnerství. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Právní rukověť. str. 97. ISBN 978-80-7478-500-

9. 

80 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al., 2016-. Občanské právo hmotné. 

2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, str. 174. ISBN 978-80-7552-187-3. 

81 OBERTO, Giacomo a Giuseppe CASSANO, op. cit. str. 116. 
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úprava rovněž operuje s vyživovací povinností mezi partnery. Po zrušení partnerství 

se vyživovací povinnost uplatní v případě, kdy je jeden z partnerů ve výrazně horší 

ekonomické situaci. Na rozdíl od naší právní úpravy není pevně stanovena maximální 

doba, po kterou může slabší z partnerů čerpat příspěvky od druhého  

z páru. Čl. 65 zákona hovoří o době proporcionálně přiměřené k době trvání 

partnerství. 

Rakouská právní úprava je z hlediska formálního ukončení partnerství o dost 

přísnější. Umožňuje sice zrušení partnerství na návrh jednoho z partnerů, ale jen za 

předpokladu, že v důsledku chování jednoho z partnerů došlo k rozpadu 

registrovaného partnerství, a nelze rozumně očekávat, že by partnerství mohlo být 

obnoveno. V takovém případě má poškozený partner možnost podat žalobu  

na zrušení registrovaného partnerství, a to nejpozději do 6 měsíců od doby, kdy  

k poškozujícímu chování došlo. Druhou alternativou zrušení partnerství je společný 

návrh partnerů. Žádost může být partnery podána, pokud partnerství alespoň půl roku 

fakticky neexistuje. Spolu s návrhem musí být soudu předložena dohoda o výživném 

a majetkovém vypořádání.82 

Ten z páru, který nezavinil rozpad partnerství, má dle § 20 zákona  

o registrovaném partnerství nárok na podporu do takové míry, aby se vyrovnaly 

majetkové poměry a životní úroveň obou partnerů. Za situace, kdy výživné určuje 

soud, je maximální doba podpory stanovena na 3 roky. Pokud bylo výživné dohodnuto 

samotnými bývalými partnery a podáno spolu s návrhem na zrušení partnerství, záleží 

doba podpory na nich, nemusí být časově omezena. 

 

3.3. Vznik stejnopohlavního manželství 

Od registrovaného partnerství přešly zejména v posledním desetiletí některé 

státy na možnost uzavření stejnopohlavního manželství. Mezi země podporující 

stejnopohlavní manželství patří: Německo, Francie, Spojené Království, Španělsko, 

Nizozemí, Lucembursko, Belgie, Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko či Island. 

                                                 

82 Registered (civil) partnership. Austrian Embassy London [online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: 

https://www.bmeia.gv.at/en/austrian-embassy-london/service-for-citizens/civil-status-

family/registered-civil-partnerships/ 

https://www.bmeia.gv.at/en/austrian-embassy-london/service-for-citizens/civil-status-family/registered-civil-partnerships/
https://www.bmeia.gv.at/en/austrian-embassy-london/service-for-citizens/civil-status-family/registered-civil-partnerships/
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Jsou však podmínky pro manželství heterosexuálů a homosexuálů zcela totožné? 

Nebo i přes shodný název institutu lze najít v zákonné úpravě odlišnosti? 

První zemí, ve které došlo k tomuto zlomu, bylo Nizozemí. Homosexuální páry 

zde uzavírají manželství již od roku 2001. Zde se zákonné podmínky pro vznik 

heterosexuálního a homosexuálního manželství neliší. Pro vstup do manželského 

svazku je potřeba dosažení 18. let nebo souhlasu rodičů, svéprávnost, alespoň jeden  

z manželů musí být nizozemský občan a nesmí zde být překážky pro uzavření 

manželství. Další země Beneluxu, tedy Lucembursko a Belgie jsou na tom obdobně. 

Po přijetí zákona umožňujícího stejnopohlavní manželství byly upraveny některé 

články občanských zákoníků. Dnes již funguje totožná úprava týkající se podmínek 

vzniku manželství. 

Výraznější odchylky nenalezeme ani ve Francii, Německu či Španělsku. Za 

jediný rozdíl by se snad dal považovat rozdílný název knih, ve kterých jsou sňatky 

registrovány, archivovány. 

Základní právní úpravu manželství ve Francii najdeme v Code Civil. Po změně 

zákona, která byla provedena zákonem č. 2013-404 o uzavírání manželství mezi 

osobami stejného pohlaví ze dne 17. 5. 2013, byly novelizovány předmětné články 

občanského zákoníku a manželství je v anglickém překladu definováno jako 

"marriage is a contract between two persons who are either of the same sex or of  

a different sex". Následující paragrafy francouzského občanského zákoníku tedy platí 

jak pro heterosexuální, tak pro homosexuální páry.83 Sňatky homosexuálních  

i heterosexuálních párů opačného pohlaví celebruje matrikář, a to pod dohledem 

státního zastupitelství.84 Aby mohly páry vstoupit do manželství, musí dosáhnout  

18 let. Ve zvláštních případech může vládní prokurátor v místě obřadu rozhodnout  

o přípustnosti nižšího věku. V takovém případě je nutné, aby se sňatkem souhlasili  

i rodiče nezletilé osoby. 

                                                 
83 Code civil 2018 [online], [cit. 2018-11-07]. Dostupné z: https://droit-

finances.commentcamarche.com/download/telecharger-198-code-civil-2018-pdf-en-ligne 

84   PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, Vladimíra, 2010. Homosexuálové a adopce v evropském 

kontextu: Studie č.5.294 [online]. Parlamentní institut [cit. 2018-09-14]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=63076 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=63076


 

38 

 

Německo ve svém občanském zákoníku (dále jen „BGB“)85 manželství jako 

takové nedefinuje. Po přijetí zákona o stejnopohlavním manželství na podzim roku 

2017 ale byly nutné určité změny. Aktuálně už žádné rozdíly mezi homosexuálním  

a heterosexuálním manželstvím nenajdeme. 

Španělská právní úprava týkající se manželství je velmi liberální ohledně věku. 

Možnost uzavřít manželství zde má osoba, která dosáhla pouhých 14 let, pokud byla 

emancipována. Španělsko tak poskytuje tu nejnižší možnou věkovou hranici pro 

uzavření manželství.86 Tato možnost se nabízí jak heterosexuálním, tak 

homosexuálním párům. 

Spojené království je se svým nepsaným právním řádem velmi specifickým 

příkladem. Je nutné zdůraznit, že právní úpravy jednotlivých částí Spojeného 

království se liší. Zatímco Anglie, Skotsko a Wales podporuje stejnopohlavní 

manželství, Severní Irsko tak liberální není, a párům stejného pohlaví umožňuje 

"pouze" vstup do registrovaného partnerství, přičemž podmínky pro vstup do 

sezdaného soužití jsou téměř totožné. Aby mohlo dojít k uzavření sňatku, vyžaduje se 

od snoubenců věk alespoň 16 let, v takovém případě je ale třeba, aby souhlas se 

sňatkem vyjádřil i rodič či opatrovník nezletilé osoby uzavírající manželství. Pro 

platnost svazku se vyžaduje, aby žádný z partnerů nebyl v již uzavřeném manželství 

či registrovaném partnerství a samozřejmě mezi snoubenci nemůže být příbuzenský 

poměr. Oznámení o konání svatebního civilního obřadu musí být publikováno 

minimálně 28 dní před samotným ceremoniálem. Nejmarkantnější rozdíl mezi sňatky 

heterosexuálních a homosexuálních párů je v druhu ceremonie. Zatímco párům 

opačného pohlaví se nabízí volba mezi civilním a církevním obřadem, 

stejnopohlavním párům anglikánská církev, jakožto církev státní, obřad v kostele 

neumožňuje. (Sňatek stejnopohlavního párů v kostele je připuštěn jen tehdy, pokud 

náboženská organizace umožňuje uskutečnit manželství stejného pohlaví anebo pokud 

prostory byly zaregistrovány pro sňatek manželů stejného pohlaví.) Slavnostní obřad 

                                                 
85    Bürgerliches Gesetzbuch 

86 Legal Recognition of Same-Sex Relationships: Spain. In: JONES DAY [online]. [cit. 2018-03-24]. 

Dostupné z: 
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následně probíhá za účasti dvou svědků, kteří spolu s novomanžely po pronesení 

manželských slibů podepisují registrační dokument stvrzující sňatek.87 

Pokud se zaměříme na severské státy Evropy, pro celou tuto skupinu (Dánsko, 

Švédsko, Norsko, Finsko, Island) platí pro vznik manželství dvou osob stejného 

pohlaví stejná pravidla, jako pro páry pohlaví opačného. Ve všech případech byl přijat 

zákon o stejnopohlavním manželství, na jehož základě byly novelizovány potřebné 

články občanských zákoníků a manželství se stalo genderově neutrálním. Zajímavým 

se zdá, že v těchto zemích se ke stejnopohlavnímu manželství staví velmi liberálně  

i místní církev. Ve Švédsku vrcholný orgán švédské luteránské církve deklaroval, že 

gay a lesbické páry mohou absolvovat církevní "akt požehnání" a od roku 2007 jsou 

zde církevní sňatky homosexuálů možné.88 Stejnou možnost nabízí svým občanům  

i Norsko, zde ale není tato možnost interpretována jako povinnost církve, nýbrž jako 

její právo. Sňatek dvou osob stejného pohlaví může odmítnout.89 

Pokud bychom měli porovnat přístup v ostatních evropských zemích je církevní 

sňatek homosexuálů velmi kontroverzní záležitostí, a to zejména v zemích, kde 

převládá římskokatolická církev. Pro katolíky je vnímáno soužití dvou osob stejného 

pohlaví jako nepřirozené, proti zákonům přírody. Velmi často stojí katolická církev na 

straně odporu přijímání zákonů podporující soužití dvou osob stejného pohlaví, ať již 

ve formě registrovaného partnerství, či stejnopohlavního manželství.  

I když nemohou zamezit přijetí zákonů, chtějí si ochránit alespoň své teritorium,  

a tak je velmi neobvyklé, aby mohly homosexuální páry uzavírat nejen civilní, ale také 

církevní sňatky. Na pomezí stojí právní úprava Spojeného království, kde je přístup 

církve k církevním sňatkům homosexuálů zmíněn výše. 

Rozdílem mezi manželstvím heterosexuálů a homosexuálů, který je dle mého 

názoru společný pro mnoho evropských zemí umožňující stejnopohlavní sňatky, je 

jeho uznávání v cizině. Zatímco u heterosexuálních manželství dochází k uznávání 

zahraničních manželství běžně, u stejnopohlavních manželství jde spíše o výjimku než 

                                                 

87 Marriages and civil partnerships in the UK. In: GOV.UK [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: 

https://www.gov.uk/marriages-civil-partnerships/weddings-and-civil-partnership-ceremonies 

88 RP ve světě. In: GAY INICIATIVA V ČESKÉ REPUBLICE [online]. [cit. 2018-03-27]. Dostupné 

z: http://gay.iniciativa.cz/www/index.php?page=clanek&id=374 

89    PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, Vladimíra, op. cit. 

https://www.gov.uk/marriages-civil-partnerships/weddings-and-civil-partnership-ceremonies
http://gay.iniciativa.cz/www/index.php?page=clanek&id=374
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pravidlo. Je to logické. I přesto, že některé státy umožňují homosexuální sňatky, 

většina evropských států prozatím tuto možnost nezná, a tak je zřejmé, že je nemůže 

ve svém státě uznávat. Pokud tedy například homosexuální pár uzavře stejnopohlavní 

manželství v Nizozemí, a posléze se přestěhuje do Itálie, která zatím stejnopohlavní 

manželství neumožňuje, pár nenabyde v Itálii stejných práv jako manželé, nýbrž jen 

jako registrovaní partneři, jejichž právní úpravu Itálie zná.90 

V evropském kontextu z výše uvedeného vyplývá, že v otázkách vzniku 

manželství, se homosexuální páry dostaly na úroveň s páry heterosexuálními  

a nalezneme zde minimální znevýhodnění, nejrozšířenější z nich je (ne)uznávání 

sňatků homosexuálů v zahraničí a nemožnost církevních obřadů. 

 

3.4. Zánik stejnopohlavního manželství 

V zemích, kde homosexuálové mají možnost vstoupit do manželství, samozřejmě 

nastávají i situace, kdy se manželství rozpadne a je potřeba ho ukončit. K zániku 

manželství dochází jeho zrušením, ukončením či zánikem. K přirozenému zániku 

manželství dochází smrtí jednoho z manželů nebo dnem právní moci rozhodnutí  

o jeho prohlášení za mrtvého.91 U registrovaného partnerství dochází k zániku také 

tehdy, pokud jeden z partnerů projde změnou pohlaví. Tato situace je v případě 

manželství jiná. Vzhledem k tomu, že právní úpravy států umožňující stejnopohlavní 

manželství již nedefinují manželství jako svazek muže a ženy, po změně pohlaví 

jednoho z manželů manželství pokračuje. 

Umělým způsobem, jak ukončit manželství, je rozvod, tzn. zrušení manželství na 

základě rozhodnutí soudu. Rozvod manželství probíhá v evropských státech na velmi 

podobné bázi a najdeme zde jen několik malých odlišností, např. v podobě lhůt, 

alimentační nebo vyživovací povinnosti atd. Nelze opomenout, že rozvod je jedna  

z příčin zániku společného jmění manželů. Podrobnější úpravě majetkových poměrů 

manželů je věnována následující kapitola této práce. 

                                                 
90 Manželství. In: Vaše Evropa [online]. [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: 

https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/marriage/index_cs.htm 

91 FRANCOVÁ, Marie a Jana DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, op. cit. str. 94. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/marriage/index_cs.htm
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Vyživovací povinnost mezi manželi je jednou z mála povinností, kterou lze 

aplikovat i po zrušení manželství. Poskytuje možnost ekonomicky slabší osobě, 

požadovat po bývalém manželovi/manželce výživné i po zániku manželského svazku. 

Pravidla vyživovací povinnosti se liší a ani úroveň podpory není ve všech státech 

Evropy totožná. Homonymní jsou ale pravidla pro homosexuální  

i heterosexuální manželství. 

Ve Francii trvá vzájemná finanční podpora i po rozvodu, pokud se jednomu  

z manželů rozvodem výrazně snížila životní úroveň. V takových případech je obvykle 

výše podpory stanovena rodinným soudcem, který jednal s manželi  

v rozvodovém řízení. Soudce rozhodne v nejlepším zájmu obou, na základě potřeb 

oprávněného a finančních možností povinného (§ 270 francouzského občanského 

zákoníku). 92 

Německo řeší situaci jinak. Relativně velký prostor a volnost je ponechána 

samotnému rozvádějícímu se páru. Rozvádějící se páry jsou povinny se navzájem 

informovat o své stávající finanční situaci, a právě z těchto poskytnutých informací lze 

určit, zda se některý z nich nachází v pozici oprávněného či povinného. Neuvedení 

těchto informací může být důvodem pro žalobu, jelikož nepravdivými informacemi 

může vzniknout majetková újma jednomu z bývalých manželů. Základní podmínkou 

pro výplatu výživného je neschopnost jednoho z páru uživit se pomocí vlastních 

finančních zdrojů a spolu s tím také schopnost povinného výživné platit.93 

I přesto, že vyživovací povinnost funguje i ve Spojeném království, mnohem 

častěji se zde uplatňuje tzv. cleanbreak, tzn., jakmile skončí rozvodové řízení, 

zaniknou veškeré povinnosti mezi manžely, mezi nimi i veškeré finanční vztahy. Aby 

se žádný z bývalých manželů nemohl v budoucnu domáhat vyživovací povinnosti, 

musí být cleanbreak potvrzen soudem. V některých případech může být tento proces 

                                                 
92 FERRAND, Frédérique, GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE BETWEEN 

FORMER SPOUSES FRANCE  [online]. 2002, str. 62 [cit. 2018-06-09]. Dostupné z: 

http://ceflonline.net/wp-content/uploads/France-Divorce.pdf 

93 MARTINY, Dieter, GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE BETWEEN FORMER 

SPOUSES GERMANY [online]. 2002, str. 53 [cit. 2018-06-09]. Dostupné z: 

http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Germany-Divorce.pdf 

http://ceflonline.net/wp-content/uploads/France-Divorce.pdf
http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Germany-Divorce.pdf
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doprovázen jednorázovým vyplacením určité částky ekonomicky slabšímu z páru, 

jakožto "vykoupení" nároku na vyživovací povinnost.94 

Španělský občanský zákoník95 a další občanské zákoníky autonomních oblastí 

(např. Katalánko) velmi striktně rozlišují vyživovací povinnost při odloučení a při 

rozvodu. Zatímco při odloučení, které nemusí znamenat definitivní rozpad manželství, 

zákonodárce hovoří o povinnosti vzájemné podpory v případě, že odlukou vznikla 

ekonomická nerovnováha mezi manžely, u rozvodu zákonodárce tuto povinnost 

nezakotvil. Jediné, čeho se může ekonomicky slabší osoba z páru při rozvodu 

dožadovat, je tzv. pensión compensatoria, tedy kompenzační, vyrovnávací příspěvek. 

Ten náleží osobě, které rozvod způsobil výrazné zhoršení ekonomické situace.96 

Co se týče zemí Beneluxu v Nizozemí se lze vyživovací povinnosti dožadovat po 

soudci, pokud slabší z páru prokáže svou ekonomickou nesamostatnost, tzn. 

neexistenci dostatečných příjmů, neschopnost práce atd. Soudce následně učiní 

rozhodnutí, na základě těchto podkladů, přičemž rozhodnutí záleží na jeho uvážení 

(široká diskreční pravomoc), jedná se o jeho právo, nikoliv povinnost.97 Zvláštní 

úpravu lze naleznout v Belgii, kde se zákonodárce rozhodl pro ustanovení maximální 

výše podpory. V případech rozpadu manželství z důvodu odloučení, může vyživovací 

povinnost přesahovat 1/3 výši příjmů povinného, ale v situaci, kdy je za rozpad 

manželství zodpovědný (vinný) pouze jeden z manželů, vyživovací povinnost nesmí 

tuto hranici překročit.98 

                                                 
94 Clean break or spousal maintenance after divorce or dissolution, In: The Money Advice Service 

[online]. [cit. 2018-06-09]. Dostupné z: 

https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/clean-break-or-spousal-maintenance-after-

divorce-or-dissolution 

95  Codigo civil 

96 MARTIN-CASALS, Miquel a Jordi RIBOT, GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE 

BETWEEN FORMER SPOUSES SPAIN [online]. 2002, str. 64 [cit. 2018-06-10]. Dostupné z: 

http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Spain-Divorce.pdf 

97 GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE BETWEEN FORMER SPOUSES THE 

NETHERLANDS [online], 2002, str. 57 [cit. 2018-06-10]. Dostupné z: http://ceflonline.net/wp-

content/uploads/Netherlands-Divorce.pdf 

98 PINTENS, Walter a Evi TORFS, GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE BETWEEN 

FORMER SPOUSES BELGIUM [online]. 2002, str. 69 [cit. 2018-06-10]. Dostupné z: 

http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Belgium-Divorce.pdf 

https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/clean-break-or-spousal-maintenance-after-divorce-or-dissolution
https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/clean-break-or-spousal-maintenance-after-divorce-or-dissolution
http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Spain-Divorce.pdf
http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Netherlands-Divorce.pdf
http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Netherlands-Divorce.pdf
http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Belgium-Divorce.pdf
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Pokud zabrousíme do právních úprav severských států Evropy, Švédsko je  

v oblasti výživného mezi manžely po rozvodu velmi striktní. Zákon o manželství99 

stanovuje, že rozvod s sebou nese i ukončení veškerých ekonomických vazeb. 

Soudním rozhodnutím o rozvodu se každý stává odpovědným sám za sebe a za své 

finanční zdroje. Pokud je to nutné, může být manžel/manželka po nezbytně nutnou 

přechodnou dobu podporována z finančních zdrojů bývalého partnera.100 Norsko 

zastává podobnou ideu. I tady primárně funguje princip samostatnosti. Výživné se 

uplatňuje pouze ve výjimečných případech, typicky, pokud má oprávněný  

ve výhradní péči děti vzešlé z manželství nebo pokud je z důvodu dlouhodobé nemoci 

či postižení neschopen zajistit si živobytí prací.101 Ve Finsku lze najít zásadní problém 

v obsolentnosti právní úpravy. Zákon o manželství102 byl uveden v život již v roce 

1929, a ačkoliv byl několikrát novelizován, mnohá ustanovení jsou kostrbatá a ne 

dobře technicky proveditelná v dnešní době. Z těchto a mnoha dalších důvodů nejsou 

ustanovení týkající se vyživovací povinnosti bývalých manželů  

v praxi aplikována.103 

O alimentačních povinnostech rodičů lze hovořit jen v těch případech, kdy 

stejnopohlavní páry společně adoptují děti (mají tu možnost) a následně dojde  

k zániku manželského soužití. Podrobněji bude alimentační povinnost rozvedena  

v kapitole 5, která se týká adopce a homoparentality. 

  

                                                 
99  Äktenskapsbalken SFS 1987:230 

100 JÄNTERÄ-JAREBORG, Maarit, GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE BETWEEN 

FORMER SPOUSES SWEDEN [online]. 2002, str. 43 [cit. 2018-06-10]. Dostupné z: 

http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Sweden-Divorce.pdf 

101 SVERDRUP, Tone, GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE BETWEEN FORMER 

SPOUSES NORWAY [online]. 2002, str. 26 [cit. 2018-06-10]. Dostupné z: 

http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Norway-Divorce.pdf 

102  Avioliittolain n. 234/1929 

103 SAVOLAINEN, Matti, GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE BETWEEN FORMER 

SPOUSES FINLAND [online]. 2002, str. 19 [cit. 2018-06-10]. Dostupné z: 

http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Finland-Divorce.pdf 
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4. Majetkové poměry 

Majetkové vztahy jsou jedním z důležitých právních důsledků soužití dvou osob 

a řadí se mezi základní práva a povinnosti partnerů. Stejně tak jako  

u manželství, také u registrovaného partnerství je nutné chápat nejen osobní rovinu, 

ale také ekonomickou rovinu a ekonomickou funkci svazku. Společný majetek  

a společná odpovědnost za vzniklé závazky jsou nedílnou součástí partnerského 

soužití. 

Nejen pro manžely, ale i pro registrované partnery je důležitým prvkem 

společného soužití společné jmění, ať už jde o finanční prostředky či movité  

a nemovité věci. Jak se evropské státy staví k této problematice? Je registrovaným 

partnerům poskytován speciální systém společného jmění jako manželům? 

 

4.1. Společné jmění manželů 

Společné jmění manželů (dále jen "SJM") tvoří podle české právní úpravy: 

“a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, 

s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním  

z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, 

které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů,  

a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl 

vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství anebo jemuž byla věc vydána 

jako právnímu nástupci původního vlastníka, 

b) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za 

trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně 

jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým 

poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.”104 

Tato definice občanského zákoníku existuje v obdobných formulacích v celé 

Evropě. Ve všech zemích je zakotven institut, na jehož základě páry po vzniku 

manželství sdílejí aktiva a pasiva vzniklé za trvání manželství. Liší se pouze rozsah 

majetku, který páry sdílejí. 

                                                 
104 § 143 občanského zákoníku 
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V zemích, kde funguje stejnopohlavní manželství, vzniká společné jmění 

manželů automaticky ihned po uzavření sňatku. Velká míra evropských právních 

úprav definuje a popisuje SJM v občanských zákonících či v zákonech o rodině, popř. 

manželství. 

Země Beneluxu. Nejzajímavější změnou si v minulém roce prošlo Nizozemí, 

kde od 1. 1. 2018 funguje zákonný režim odděleného jmění. Součástí společného jmění 

je jen majetek, k jehož nabytí došlo v době trvání manželství, a veškeré související 

dluhy. (čl. 1:94 nizozemského občanského zákoníku105). Mezi společné jmění tak 

nelze zařadit takový majetek, „k jehož nabytí došlo formou dědictví nebo daru, a také 

nárok na důchod nebo důchod pro pozůstalou osobu dle Zákona  

o zrovnoprávnění nároku na důchod pro případ odloučení“.106 Před touto změnou 

fungoval na území Holandska režim úplného společného jmění.107 Belgické 

království využívá režim společného jmění také trochu jinou formou, než jsme zvyklí 

v ČR. Pokud manželé neuzavřou předmanželskou smlouvu, podléhají zákonnému 

režimu, podle nějž se za společný majetek pokládá pouze ten, který nabyli po uzavření 

manželství. Dle belgického režimu SJM se jmění manželů dělí na 3 skupiny: dvě z nich 

tvoří individuální majetek každého z manželů, který nabyli před uzavřením 

manželství, přičemž tento majetek je nutno navýšit o věci, které byly nabyty dědictvím 

nebo darem. Třetí skupinu pak tvoří společný majetek, který zahrnuje veškeré příjmy 

manželů a jmění nabyté za úhradu během manželství.108 Poslední země Beneluxu, 

Lucembursko, má právní úpravu velmi podobnou té naší. Společným jměním, rovněž 

označovaným jako společný přebytek, jsou všechny zisky nabyté manžely za trvání 

manželství. Soukromým majetkem každého z manželů je pak majetek získaný před 

uzavřením manželství, věci nabyté darem nebo dědictvím a v neposlední řadě majetek 

                                                 
105     Burgerlijk Wetboek 

106  čl. 1: 94 odst. 5 nizozemského občanského zákoníku 

107 Páry v Nizozemí. In: Páry v Evropě: Právo pro páry ve 27 členských státech [online]. [cit. 2018-

04-04]. Dostupné z: http://www.coupleseurope.eu/cs/netherlands/topics/2-Existuje-zákonný-

systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení 

108 Páry v Belgii. In: Páry v Evropě: Právo pro páry ve 27 členských státech [online]. [cit. 2018-04-

04]. Dostupné z: http://www.coupleseurope.eu/cs/belgium/topics/2-Existuje-zákonný-systém-

vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení 

http://www.coupleseurope.eu/cs/netherlands/topics/2-Existuje-zákonný-systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení
http://www.coupleseurope.eu/cs/netherlands/topics/2-Existuje-zákonný-systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení
http://www.coupleseurope.eu/cs/belgium/topics/2-Existuje-zákonný-systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení
http://www.coupleseurope.eu/cs/belgium/topics/2-Existuje-zákonný-systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení
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osobní povahy, u kterého lze předpokládat, že je majetkem pouze jednoho 

z manželů.109 

Francie se ve své právní úpravě SJM velmi podobá úpravě v České Republice. 

Jako zákonný režim uplatňuje společné jmění manželů, i přesto lze ale říci, že Francie 

více zohledňuje zájem jednotlivce. Na rozdíl od české úpravy SJM umožňuje nabytí 

majetku do výlučného vlastnictví jednoho z manželů vydržením, výlučným majetkem 

jsou pracovní nástroje a v neposlední řadě uplatňuje pravidlo většinového vkladu  

u věcí, které byly nabyty nově za trvání manželství.110 

Spojené království je se svým nepsaným právem velmi zajímavým případem. 

V Anglii a Walesu neexistuje legislativa, která by tento institut definovala. Platí, že 

vznik manželství vlastnosti majetku manželů nijak nemění, nadále trvá stejný 

majetkoprávní režim jako před vstupem do manželství. Modifikovanou úpravu zvolilo 

Skotsko, kde je využíván režim odděleného jmění. Manželství na majetek nemá 

výrazný vliv. Pro manžely ale platí: 

 „Každý z manželů má zákonné právo bydlet ve společném domově, i když je ve 

výlučném vlastnictví druhého z manželů. 

 Existuje zde princip spravedlivého sdílení (což obvykle znamená rovné sdílení) 

majetku manželů při rozvodu. 

 Pozůstalý manžel má po smrti druhého z manželů jistá chráněná práva,  

a pokud zesnulý zanechal závěť, často získá veškerý majetek.“111 

Německo vychází ve své právní úpravě z principu odděleného jmění se 

společnými zisky. Majetek ani jednoho z manželů se nestává společným jměním. 

Zisky, které manželé získají za doby trvání manželství, se v případě zániku manželství 

                                                 
109 Páry v Lucembursku. In: Páry v Evropě: Právo pro páry ve 27 členských státech [online]. [cit. 

2018-04-04]. Dostupné z: http://www.coupleseurope.eu/cs/luxembourg/topics/2-Existuje-

zákonný-systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení 

110 MACKULIAKOVÁ, Michaela. Porovnání manželských majetkových režimů v českém a 

francouzském právu. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. 

111 Páry ve Spojeném Království. In: Páry v Evropě: Právo pro páry ve 27 členských státech [online]. 

[cit. 2018-04-04]. Dostupné z: http://www.coupleseurope.eu/cs/united-kingdom/topics/2-

Existuje-zákonný-systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení 

http://www.coupleseurope.eu/cs/luxembourg/topics/2-Existuje-zákonný-systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení
http://www.coupleseurope.eu/cs/luxembourg/topics/2-Existuje-zákonný-systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení
http://www.coupleseurope.eu/cs/united-kingdom/topics/2-Existuje-zákonný-systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení
http://www.coupleseurope.eu/cs/united-kingdom/topics/2-Existuje-zákonný-systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení
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rozdělí rovným dílem. Vzhledem k oddělenému jmění nejsou manželé odpovědní za 

dluhy druhého.112 

Španělsko dává novomanželům možnost volby. Na základě manželské smlouvy 

se mohou rozhodnout pro společné jmění či pro jmění oddělené. Pokud manželé 

žádnou smlouvu neuzavřou, jejich majetek se bude řídit systémem společného jmění. 

Důležité je poznamenat, že manželé odpovídají za své osobní dluhy pouze svým 

osobním majetkem a druhý z manželů a vzniklý dluh žádnou odpovědnost nenese.113 

Na severu Evropy nabízí zajímavou právní úpravu Švédsko, kde funguje systém 

tzv. odloženého společného jmění. Princip tohoto institutu spočívá v tom, že manželé 

mají jednak svůj vlastní majetek, ať už jej nabyli před či v průběhu manželství  

a zároveň má každý tzv. manželské právo, které spočívá v nároku na polovinu hodnoty 

společného majetku při zániku manželství. Vše, co není soukromým majetkem, tvoří 

majetek společný.114 Finsko preferuje systém odděleného jmění manželů, jež upravuje 

v Zákoně o manželství. V Norsku je právní úprava majetkových poměrů manželů 

podobná té finské. Upřednostňuje se oddělené jmění manželů, uzavření manželství 

samo o sobě nezakládá omezení majetkových práv druhým manželem. Jediná výjimka 

se týká nakládání se společným bydlištěm (hypotéka, nájem) a potřeb pro domácnost 

a společné soužití (auto), kde je vždy nutné mít souhlas druhého manžela.115 

 

4.2. Společné jmění partnerů 

Jiná právní úprava funguje v zemích, kde homosexuálním párům není umožněno 

vstupovat do manželství, nýbrž jen do registrovaného partnerství. 

                                                 
112 Páry v Německu. In: Páry v Evropě: Právo pro páry ve 27 členských státech EU [online]. [cit. 

2018-04-27]. Dostupné z: http://www.coupleseurope.eu/cs/germany/topics/2-Existuje-

z%C3%A1konn%C3%BD-syst%C3%A9m-vlastnictv%C3%AD-man%C5%BEel%C5%AF-a-

pokud-ano-jak%C3%A1-jsou-jeho-ustanoven%C3%AD 

113 Páry ve Španělsku. In: Páry v Evropě: Právo pro páry ve 27 členských státech EU [online]. [cit. 

2018-04-27]. Dostupné z: http://www.coupleseurope.eu/cs/spain/topics/2-Existuje-

z%C3%A1konn%C3%BD-syst%C3%A9m-vlastnictv%C3%AD-man%C5%BEel%C5%AF-a-

pokud-ano-jak%C3%A1-jsou-jeho-ustanoven%C3%AD 

114 Páry ve Švédsku. In: Páry v Evropě: Právo pro páry ve 27 členských státech EU [online]. [cit. 

2018-04-27]. Dostupné z: http://www.coupleseurope.eu/cs/sweden/topics/2-Existuje-

z%C3%A1konn%C3%BD-syst%C3%A9m-vlastnictv%C3%AD-man%C5%BEel%C5%AF-a-

pokud-ano-jak%C3%A1-jsou-jeho-ustanoven%C3%AD 

115 SVERDRUP, Tone, NATIONAL REPORT: NORWAY [online]. 2008, str. 40 [cit. 2018-06-09]. 

Dostupné z: http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Norway-Property.pdf 

http://www.coupleseurope.eu/cs/germany/topics/2-Existuje-zákonný-systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení
http://www.coupleseurope.eu/cs/germany/topics/2-Existuje-zákonný-systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení
http://www.coupleseurope.eu/cs/germany/topics/2-Existuje-zákonný-systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení
http://www.coupleseurope.eu/cs/spain/topics/2-Existuje-zákonný-systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení
http://www.coupleseurope.eu/cs/spain/topics/2-Existuje-zákonný-systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení
http://www.coupleseurope.eu/cs/spain/topics/2-Existuje-zákonný-systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení
http://www.coupleseurope.eu/cs/sweden/topics/2-Existuje-zákonný-systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení
http://www.coupleseurope.eu/cs/sweden/topics/2-Existuje-zákonný-systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení
http://www.coupleseurope.eu/cs/sweden/topics/2-Existuje-zákonný-systém-vlastnictví-manželů-a-pokud-ano-jaká-jsou-jeho-ustanovení
http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Norway-Property.pdf
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Česká právní úprava majetkových poměrů partnerů bohužel pokulhává. Ačkoliv 

navrhovateli zákona o registrovaném partnerství byla formována jistá obdoba SJM, 

stal se tento návrh jedním z mnoha, který padl za cenu politického konsensu 

směřujícího k přijetí tohoto zákona.116 Velký podíl na odstranění mnoha důležitých  

a užitečných paragrafů z návrhu zákona měli především křesťanští demokraté.117 

Otázkami majetkových poměrů se zákon o registrovaném partnerství nezaobírá, 

jedinou výjimkou je úprava vzájemného zastoupení. Zákon přiznává partnerům 

společné rozhodování o záležitostech partnerského soužití. Neznamená to ale, že by 

pár musel společně rozhodovat o každé záležitostí všedních dnů, jako úhrada 

měsíčních výdajů spojená s nájmem bytu, vedení domácnosti či běžné nákupy. Ze 

zákona je partner oprávněn zastupovat druhého z páru v běžných záležitostech, 

především přijímat za něho běžná plnění, pokud zákon nestanoví jinak. Takové jednání 

zavazuje následně oba partnery společně a nerozdílně, ať došlo  

k jednání kterýmkoli z nich.  

Vedle zákonné úpravy samozřejmě existuje i možnost smluvní, kdy se partneři 

mohou mezi sebou výslovně dohodnout, ve kterých záležitostech nechtějí být 

partnerem zastupováni. V případě podstatných rozporů, týkající se např. způsobu nebo 

rozsahu užívání dané věci, může zasáhnout na návrh jednoho z registrovaných partnerů 

soud.118 

Páry, které se rozhodly pro uzavření registrovaného partnerství, nemohou počítat 

s institutem společného jmění „partnerů“ či bezpodílovým spoluvlastnictvím. Institut 

SJM, zakotven v § 708 a násl. občanského zákoníku, u registrovaných partnerů 

neexistuje. Zákonodárcem byla alespoň vyslovena solidární odpovědnost partnerů za 

závazky vzniklé při obstarávání běžných záležitostí (§ 10 ZORP), z ní ale nevyplývalo, 

zda je možné analogicky, subsidiárně použít pravidla platná pro manželské majetkové 

právo.119 Změnu přinesl až nový občanský zákoník, díky kterému se konečně naplnil 

                                                 
116 ELISCHER, David, 2009. Několik úvah nad kohabitací. Právní fórum. 6(7), 258-268. ISSN 1214-

7966. 

117 ČECH, Jaroslav, 2009. Několik poznámek k majetkovému společenství registrovaných partnerů. 

Právní fórum. 6(7), 268-270. ISSN 1214-7966. 

118 LUŽNÁ, Romana, 2011. Majetkové poměry mezi registrovanými partnery. Právo a rodina. 13(3), 

8-13. ISSN 1212-866X 

119 ELISCHER, David, 2009, op. cit. 
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původní záměr zákonodárce. Společnou odpovědnost za závazky vzniklé ze zákona 

lze vyvodit z § 1868 a násl. občanského zákoníku ve spojení s § 9 zákona  

o registrovaném partnerství. Na vzniklé případy se použijí ustanovení majetkového 

práva manželského. 

Společné vlastnictví movitých a nemovitých věcí za trvání partnerství se tedy 

řídí § 1122 o podílovém spoluvlastnictví, podobně jako druh a družka v případě 

nesezdaného soužití. V takovémto režimu nabývají partneři za trvání partnerství věci 

vyšší finanční hodnoty, které vyžadují registraci či zápis do katastru nemovitostí 

(běžně auto, byt, dům, pozemek, vybavení domácnosti). Velikost podílu se odvíjí od 

míry participace na pořízení dané věci. Pokud se partneři dohodnou, mohou se podílet 

rovným dílem, každý z partnerů tak vlastní ideální polovinu bez ohledu na to, jakou 

výší se na koupi věci podílel. Podílovým spoluvlastnictvím samozřejmě není nijak 

omezeno nabývání majetku do individuálního vlastnictví jednoho z partnerů. Podobně 

jako v SJM jsou z podílového spoluvlastnictví některé věci vyřazeny. Individuálním 

majetkem jednoho z partnerů budou vždy věci darované, zděděné, či navrácené 

restitucí, tedy věci, na jejichž nabytí se druhý z partnerů ani v nejmenší míře 

nepodílel.120 

Největší problémy budou nastávat v případě rozchodu partnerů, kdy je potřeba 

společný majetek nějakým spravedlivým způsobem rozdělit. Šarvátky a přetahování  

o majetek přichází v úvahu především u movitých věcí, které nejsou uvedeny  

v žádném seznamu, a u kterých neexistuje smlouva o koupi. Na druhou stranu nelze 

opominout, že v případě vzniku závazků, dluhů, je druhý z partnerů osvobozen od 

jejich plateb. 

Oproti ostatním evropským státům České republika v oblasti majetkových 

poměrů partnerů zaostává. Legislativa ostatních států postavila majetkoprávní vztahy 

registrovaných partnerů na úroveň s těmi manželskými a registrované homosexuální 

páry zde mohou využít institut společného jmění (a dalších způsobů úpravy 

                                                 

120 KRÁLÍK, Michal. § 1122 [Podstata a velikost spoluvlastnického podílu]. In: SPÁČIL, Jiří, 

DOBROVOLNÁ, Eva, HANDRLICA, Jakub, HOLEJŠOVSKÝ, Josef, HORÁK, Tomáš, 

HRABÁNEK, Dušan, KRÁLÍK, Michal, LASÁK, Jan, NOVOTNÝ, Marek, PETR, Bohuslav, 

PIHERA, Vlastimil, RICHTER, Tomáš, VRZALOVÁ, Lenka. Občanský zákoník III. Věcná práva 

(§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 442. ISBN 978-80-7400-499-

5. 
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majetkových poměrů) stejně tak jako manželé. Bohužel tendence českých 

zákonodárců tyto poměry změnit jsou slabé. Stále více se rozvíjí debata o možnosti 

adopce homosexuálními páry, změna úpravy majetkových poměrů registrovaných 

partnerů je upozaděna. 

Italská právní úprava oproti té české nabízí registrovaným partnerům režim 

společného jmění (comunione dei beni). Italský zákon o registrovaném partnerství ve 

spojení s § 159 jejich občanského zákoníku121 přiznává registrovaným párům společné 

jmění stejně jako manželům. Tento zákonný režim je velmi podobný tomu českému. 

Pokud chtějí partneři upravit své majetkové vztahy jinak, mohou uzavřít smlouvu.122 

Na základě smlouvy uzavřené před uzavřením registrovaného partnerství, popřípadě 

při vzniku registrovaného partnerství se pár může rozhodnout pro několik alternativ: 

Comunione convenzionale - smluvně dohodnuté společné jmění, nejčastěji jde  

o situaci zúženého společného jmění o konkrétní položky. 

1. Separazione dei beni- oddělené jmění partnerů; každý z partnerů nabývá 

všechny statky do individuálního vlastnictví, s možností ustanovení výjimek 

(např. společné bydlení, auto). 

2. Impresa familiare- ekonomická aktivita, na které se mohou podílet nejen 

partneři, ale rovněž další příbuzní do 3. stupně příbuzenství a do 2. stupně 

švagrovství.123 

Jinou právní úpravu zvolil rakouský zákonodárce, který do svého právního řádu 

nezakotvil zákonný režim SJM, ale oddělení majetku manželů a registrovaných 

partnerů. Jak manželé, tak registrovaní partneři, mají možnost zvolit si i jiný režim 

majetkových poměrů. Tato volba musí být podpořena zvláštní manželskou smlouvou 

upravující majetkové vztahy manželů či partnerů. Alternativami, které se párům 

nabízejí, jsou: společné jmění a dědická smlouva. Pokud se pár rozhodne pro společné 

jmění, může se dále dohodnout, zda stojí o omezené či neomezené. V prvním případě 

spadá do společného jmění vše, co manželé nabydou za doby trvání manželství, 

                                                 
121  Codice civile 

122 LONGO, Franco, 2017. I nuovi modelli di famiglia: Unione civile, convivenza, famiglia di fatto. 

Milano: Giuffré Editore, str. 59. ISBN 9788814208355. 

123 OBERTO, Giacomo a Giuseppe CASSANO, op. cit. str. 461-463. 
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v druhém případě je za společný majetek považováno jen to, co je výslovně uvedeno 

v manželské smlouvě. Pokud není uvedeno jinak, má každý z partnerů ideální 

poloviční podíl. Toto pravidlo lze opět změnit výslovným ustanovením ve smlouvě  

o společném jmění. 

Neoddělitelnou součástí společného jmění je i společné ručení za závazky obou 

či jen některého z partnerů. V režimu neomezeného společného jmění partneři ručí za 

své závazky jak společným, tak osobním jměním. Mnohdy ale nastanou situace, kdy 

se zadluží jen jeden z partnerů, aniž by o tom ten druhý věděl. V takové situaci 

zadlužený partner ručí za svůj nesplněný závazek veškerým společným majetkem  

a rovněž svým osobním majetkem. O majetek ve společném jmění tedy může přijít  

i partner, který o závazku druhého z páru ani nevěděl. Tomu může zabránit režim 

zúženého jmění, ve kterém druhý z partnerů nemusí ručit svým podílem společného 

jmění, za podmínky, že bude toto ustanovení součástí předmětné smlouvy. 

Mimo smlouvy o společném jmění, které jsou partnery uzavírány před vstupem do 

registrovaného partnerství, existuje v Rakousku i možnost uzavřít dohodu o rozdělení 

majetku v případě, kdy dochází ke zrušení partnerství.124 

  

                                                 

124 Páry v Rakousku. In: Páry v Evropě: Právo pro páry ve 27 členských státech [online]. [cit. 2018-

04-04]. Dostupné z: http://www.coupleseurope.eu/cs/austria/topics/3-Jak-si-mohou-manželé-

upravit-své-majetkoprávní-poměry 

http://www.coupleseurope.eu/cs/austria/topics/3-Jak-si-mohou-manželé-upravit-své-majetkoprávní-poměry
http://www.coupleseurope.eu/cs/austria/topics/3-Jak-si-mohou-manželé-upravit-své-majetkoprávní-poměry
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5. Homoparentalita a osvojení 

Osvojení neboli adopce, tedy přijetí cizího dítěte za vlastní, lze jednoznačně 

pokládat za nejdůležitější a nejrozšířenější druh umělého příbuzenství.125 Jako právní 

institut je v různých obměnách znám již od starověku. Na evropském kontinentě se 

výchova dětí v průběhu staletí setkávala s četnými problémy a přístup k nim nebyl 

vždy takový, jak jej chápeme dnes. Ve velké míře případů bylo dítě vnímáno jako 

majetek, a nezřídka kdy se s ním zacházelo podobně jako se sluhou. K největším 

změnám v přístupu k dítěti došlo ve střední Evropě až na počátku 19. století, kdy císař 

František I. přijal za své heslo "vše pro dítě". Mít dítě bylo společenským nárokem  

a ti, kteří nemohli mít děti přirozenou cestou, začali hledat jiné alternativy, přičemž 

adopce představovala tu nejlepší z nich.126 

Osvojení lze definovat, jako přijetí cizí osoby za vlastní, tzn. nahrazení 

přirozeného biologického rodičovství rodičovstvím právním, což je základní princip 

tohoto institutu (dle zásady římského práva adoptio naturam iminatur = osvojením se 

napodobuje příroda).127 Dítě je prostřednictvím adopce přijato a vychováváno nikoliv 

biologickými, ale právními rodiči. Na našem území není osvojení vnímáno jako 

klasická náhradní rodinná péče, nýbrž jako umělý vznik nového příbuzenského 

poměru, jde tedy o záležitost statusovou, kdy rozhodnutí soudu o osvojení mění 

poměry mezi osvojencem a osvojitelem, přičemž tento poměr je roven poměru rodič  

a dítě.128 

Adopce dětí dvěma osobami totožného pohlaví je tou nejkontroverznější 

otázkou, o které se v dnešní společnosti diskutuje. Podle mnoha názorů se jedná  

o narušení tradiční rodiny. Mnozí také uvádějí, že dětem se v takových rodinách 

nemůže dostat stejných hodnot, získávají pokřivený pohled na svět a jejich výchova se 

neslučuje se standardem. 

                                                 

125 ZUKLÍNOVÁ, Michaela, 2005. Osvojení - jméno s několika významy. Pocta Jiřímu Švestkovi k 

75. narozeninám. Praha: ASPI Publishing, str. 369-380. ISBN 8073570572. 

126 KŘÍSTEK, Adam, 2016. Osvojení dětí: úplná adopce v českém právu. Praha: WoltersKluwer. 

Právní monografie. ISBN 978-80-7552-022-7. 

127 PETROV, Jan, 2017. Občanský zákoník: komentář. V Praze: C.H. Beck. Beckova edice 

komentované zákony. str. 826. ISBN 978-80-7400-653-1. 

128 PETROV, Jan, op. cit. str.826. 
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Adopce homosexuálními páry je jedním z nejdiskutovanějších témat v mnoha 

státech Evropy. O tom se lze přesvědčit i díky četné judikatuře nejen státních soudů, 

ale také Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Velkou pozornost věnuje 

tomuto tématu i Evropská unie i přes to, že rodinné právo je výlučně v kompetenci 

jednotlivých států a neexistuje zde žádná harmonizace. 

Samozřejmě lze najít názory pro i proti. Mezi primární argumenty, které 

podporují možnost adopce homosexuály, patří rovnost všech (žádná diskriminace), 

stabilita a vědomí toho, že i homosexuální páry mohou být dobrými rodiči  

a v neposlední řadě rovněž prolamování zažitých předsudků. Odpůrci homoparentality 

na druhou stranu uvádějí, že takový přístup je proti církevním  

a morálním principům a tradicím a nesoulad mezi vůlí politických představitelů  

a veřejným míněním.129 

 

5.1. Možnost adopce homosexuálními páry 

Evropských států, které podporují plnou možnost adopce homosexuály, není 

mnoho. Jedná se zejména o státy, ve kterých byl přijat zákon umožňující 

homosexuálům vstupovat do manželství. Cesta k tomuto právu/svobodě byla ve všech 

státech velmi dlouhá a komplikovaná. Aktuálně mají homosexuální páry možnost 

adoptovat dítě v Německu, Francii, Španělsku, Nizozemsku, Lucembursku, Belgii, 

Velké Británii a dalších. 

Závisí na tom, zda je sexuální pár sezdán, žije v registrovaném partnerství či 

spolu žije jen fakticky? 

První zemí, která dala stejnopohlavním párům možnost osvojení dítěte, bylo 

Nizozemí. Ta tuto možnost uzákonila již v roce 2000 spolu s uzákoněním 

                                                 

129 Mimo evropský kontinent je největším průkopníkem homoparentality rozhodně USA, kde 

exprezident Barack Obama v roce 2015 podpořil nejen přijetí zákona o stejnopohlavním 

manželství ale i možnost adopce homosexuály. Také je zde velmi rozšířená možnost náhradního 

mateřství. Mimo osvojování, se zde také velmi rozšířil trend náhradního mateřství, které čím dál 

častěji využívají i homosexuální páry z České republiky, zejména ty mužské. V tomto ohledu je 

americká legislativa velmi liberální a otevřená, i když lze naleznout státy, kde je proces adopce 

velmi komplikovaný a náročný. V samotných Spojených státech amerických počet 

homoparentálních rodin vzrůstá dynamickou rychlostí. Zatímco v roce 2000 adoptovalo dítě cca 

6500 homosexuálních párů, v roce 2014, už adoptujících párů bylo přes 35.000. Dostupné z: 

Arguments for and against gay adoption, In: Debating Europe [online]. [cit. 2018-05-04]. 

Dostupné z: http://www.debatingeurope.eu/focus/arguments-gay-adoption/#.WuxDSWcUnIV 

http://www.debatingeurope.eu/focus/arguments-gay-adoption/#.WuxDSWcUnIV
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stejnopohlavního manželství. Návrh prošel v relativně těsném počtu hlasů (47:28), 

z čehož ale nutno poukázat na to, že 20 hlasů proti návrhu představovali poslanci ze 

strany Křesťanské demokracie.130 Páry, žijící jak v nesezdaném soužití, registrovaném 

partnerství, tak i v manželství, jsou oprávněny, společně jako pár, osvojit dítě a stát se 

jeho adoptivními rodiči. Nizozemská právní úprava ustanovuje pro tento akt několik 

zásadních podmínek. Aby se pár mohl stát adoptivním rodičem, musí prokázat alespoň 

3 roky společného soužití. Pokud nejsou manžely, je třeba podpořit tuto skutečnost 

buď zvláštní kohabitační smlouvou anebo výpisem z databáze BRP131. Před samotným 

formálním aktem osvojení, musí páry prokázat svůj zájem o dítě a alespoň rok se o něj 

starat. Mimo to jsou dány obecné podmínky, týkající se jakéhokoliv osvojitele, mezi 

které patří - adopce musí být v zájmu dítěte, jde o nezletilé dítě (pokud je dítě starší 12 

let, musí s osvojením souhlasit), biologičtí rodiče se o dítě nemohou starat, osvojitel 

musí být alespoň o 18 let starší než osvojenec.132 

Holandská právní úprava ale šla ještě dále a v roce 2005 podpořila  

i přeshraniční adopci, v níž mohou i homosexuální páry adoptovat dítě z ciziny.133 

Počet rodin s dvěma otci či dvěma matkami neustále narůstá. Například Velká 

Británie evidovala ke konci roku 2017 nárůst ve všech částech země. V celkovém 

souhrnu bylo od počátku (tzn. od roku 2005) do konce roku 2017 evidováno 2807 

uskutečněných adopcí páry, které spolu žijí, až už v nesezdaném soužití, 

registrovaném partnerství či stejnopohlavním manželství. Posledních deset let se podle 

národních statistik počet homosexuálních párů, kteří si adoptují dítě, neustále zvyšuje, 

a to v relativně vysoké míře. Zatímco v roce 2006/2007 došlo v Anglii pouze k 90 

adopcím, v roce 2016/2017 to už bylo adopcí 420.134 Spojené království se stalo za 

                                                 
130 Same-Sex Dutch Couples Gain Marriage and Adoption Rights, In: The New York Times [online]. 

20.12.2000 [cit. 2018-05-04]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2000/12/20/world/same-sex-

dutch-couples-gain-marriage-and-adoption-rights.html 

131 Personal Records Database 

132 Conditions for adopting a Dutch child, In: Government of the Netherlands [online]. [cit. 2018-05-

04]. Dostupné z: https://www.government.nl/topics/adoption/adopting-a-dutch-child 

133 Dutch lawmakers move to legalize adoption of foreign children by gay couples, In: ADVOCATE 

[online]. 10.3.2005 [cit. 2018-05-04]. Dostupné z: 

https://www.advocate.com/news/2005/03/10/dutch-lawmakers-move-legalize-adoption-foreign-

children-gay-couples-15369 

134 How many LGBT people are parents?, In: New family social [online]. [cit. 2018-05-05]. Dostupné 

z: http://www.newfamilysocial.org.uk/resources/research/statistics/ 

https://www.nytimes.com/2000/12/20/world/same-sex-dutch-couples-gain-marriage-and-adoption-rights.html
https://www.nytimes.com/2000/12/20/world/same-sex-dutch-couples-gain-marriage-and-adoption-rights.html
https://www.government.nl/topics/adoption/adopting-a-dutch-child
https://www.advocate.com/news/2005/03/10/dutch-lawmakers-move-legalize-adoption-foreign-children-gay-couples-15369
https://www.advocate.com/news/2005/03/10/dutch-lawmakers-move-legalize-adoption-foreign-children-gay-couples-15369
http://www.newfamilysocial.org.uk/resources/research/statistics/
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Nizozemím jednou z prvních zemí Evropy, kde byla adopce homosexuály podpořena. 

Adopce homosexuály byla uzákoněna zákonem „Adoption and Children Act“ z roku 

2002, který vstoupil v účinnost v roce 2005. Páry, které si chtějí osvojit dítě, musí 

splňovat základní podmínky: věk alespoň 21 let (nejvyšší možný věk není stanoven, 

ale předpokládá se dobrý zdravotní stav), státní občanství a bezúhonnost. Aby adopční 

agentura schválila pár jako vhodný, je zjišťována rovněž jejich finanční situace, 

náboženství, přítomnost jiných dětí v rodině, rodinné prostředí atd. Ačkoliv 

v teoretické rovině je přístup heterosexuálů a homosexuálů rovný, v praxi dochází 

k jisté diskriminaci. Adopční agentury stále preferují heterosexuální adoptivní rodiče, 

upřednostňují je v pořadnících, a tak se může často stát, že homosexuální pár bude na 

adopci čekat mnohem déle než pár heterosexuální.135 

Adopce homosexuálními páry byla jednou z kontroverzních otázek i ve Francii. 

Situace se začala řešit v roce 2012, kdy došlo k uzákonění stejnopohlavních 

manželství. Katolické církvi a konzervativním politickým stranám se nelíbilo, že 

pokud bude podpořen zákon umožňující homosexuálům manželství, získají tak 

neomezené právo k adopci.136 Nakonec podporovatelé zákona vyhráli  

a stejnopohlavní manželství a adopce homosexuály byla uzákoněna v roce 2013.  

I zde hrály roli soudní spory, které se dostaly až k ESLP, a to sice Fretté v. Francie137 

z roku 2002, a E. B. v. Francie138 z roku 2008. V obou případech státní orgány 

neumožnily homosexuálům osvojení. Zejména druhý případ byl naprosto určující pro 

další vývoj, a to nejen ve Francii, ale na celé evropské půdě. Velký senát ESLP ve 

svém rozhodnutí uvedl, že „v rozhodování o povolení individuálního osvojení, tedy 

osvojení jednou osobou, mají sice vnitrostátní orgány poměrně široký prostor pro 

                                                 
135 Same-Sex Adoption in the UK, In: Pink Parents [online]. [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: 

http://www.pinkparents.org.uk/same-sex-adoption-in-the-uk.html 

136 FINO, CATHERINE. The questions of same-sex marriage in France: What is at stake in the 

debates?. Concilium (00105236) [online]. 2015, (4), str. 111-114 [cit. 2018-03-27]. ISSN 

00105236. 

137 Fretté v. Francie, č. 36515/97 – Stěžovatelem byl gay, kterému byla odepřena žádost týkající se 

povolení k osvojení dítěte. ESLP rozhodl, že nedošlo k porušení čl. 8 a čl. 14 Úmluvy, neboť je 

na každém státu, aby uvážil, kdo je oprávněn k adopci. N prvním místě stojí vždy zájem dítěte. 

Pokud je státem vzat v úvahu široký prostor pro uvážení a potřeba hájit zájmy dítětě, je nepovolení 

adopce v souladu s principem proporcionality a není porušením Úmluvy. 

138 E.B. v. Francie, č. 43536/02 – Stěžovatelkou byla svobodná žena, žijící v trvalém stabilním soužití 

s jinou ženou, a jíž byla zamítnuta žádost o osvojení dítěte. ESLP shledal v tomto případě porušení 

čl. 8 a čl. 14 Úmluvy, neboť je diskriminační zakázat adopci svobodnému jedinci, jen na základě 

jeho sexuální orientace. 

http://www.pinkparents.org.uk/same-sex-adoption-in-the-uk.html
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uvážení s ohledem na princip blaha dítěte, nesmějí se však dopustit přímé ani nepřímé 

diskriminace na základě sexuální orientace“.139 

V loňském roce navíc Francouzský nejvyšší soud rozhodl, že dítě, které v cizině 

porodila náhradní matka, může být adoptováno partnerem jeho biologické matky či 

otce, čímž zajistí dítěti francouzskou právní oporu obou rodičů. Toto rozhodnutí 

znamenalo pro homosexuální páry toužící po dítěti velký zlom, doposud totiž neměl 

partner biologického otce či matky možnost nechat se zapsat jako druhý rodič dítěte. 

Náhradní mateřství není ve Francii podporováno, podobně jako u nás,  

a zájemcům tedy nezbývá nic jiného než vycestovat do zahraničí, nejčastěji do USA. 

Až do roku 2015 také dítě narozené mimo území Francie nezískalo francouzské 

občanství.140 

Navzdory silnému vlivu katolické církve se Španělsko může pyšnit dlouhou 

tradicí možnosti homosexuálů adoptovat děti. Tuto možnost dal zákonodárce 

Španělům již v roce 2006, spolu s přijetím zákona o stejnopohlavním manželství.141 

Rok 2006 ale není úplným začátkem tohoto práva. Již dříve měli španělští 

homosexuálové možnost adoptovat dítě, které si do vztahu přivedl druhý partner 

z předešlého heterosexuálního vztahu.142 Nyní mohou homosexuálové adoptovat jak 

dítě druhého partnera, tak dítě „cizí“. Připuštěna je jak individuální adopce 

homosexuálem, tak společná adopce homosexuálními páry.143 

Co se týče skandinávských států, pokud začneme průkopníkem registrovaného 

partnerství, Dánskem – zákon o adopci homosexuály a homosexuálními páry zde byl 

přijat v roce 2009. Relativně pozdě vzhledem k tomu, že se dá Dánsko považovat za 

                                                 
139 WINTR, Jan, Analýza české právní úpravy osvojení dítěte gayi, lesbami a bisexuálními lidmi ve 

světle práva Evropské unie a Evropské úmluvy o lidských právech a základních 

svobodách [online]. 31.3.2009 [cit. 2018-10-16]. Dostupné z: 

https://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/analyza_ceske_pravni_upra

vy_osvojeni.pdf 

140 French high court grants new rights to gay parents, In: FRANCE 24 [online]. [cit. 2018-05-05]. 

Dostupné z: http://www.france24.com/en/20170705-french-high-court-grants-new-rights-gay-

parents 

141  Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer 

matrimonio  

142 Španělští gayové začínají s adopcí dětí, Aktuálně.cz [online]. 5.10.2006 [cit. 2018-09-14]. 

Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/spanelsti-gayove-zacinaji-s-adopci-

deti/r~i:article:252519/?redirected=1536920534 

143 PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, Vladimíra, op. cit. 

https://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/analyza_ceske_pravni_upravy_osvojeni.pdf
https://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/analyza_ceske_pravni_upravy_osvojeni.pdf
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/spanelsti-gayove-zacinaji-s-adopci-deti/r~i:article:252519/?redirected=1536920534
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/spanelsti-gayove-zacinaji-s-adopci-deti/r~i:article:252519/?redirected=1536920534
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největšího průkopníka práv homosexuálů. Finsko za ostatními skandinávskými státy 

lehce zaostává, zákonodárce přiznává homosexuálům právo osvojit si pouze 

biologické dítě druhého partnera. Adoptovat jiné děti není homosexuálním párům 

umožněno. Island s adopcí páry stejného pohlaví žije už dlouhou dobu. Adopce 

homosexuálem jednotlivcem, stejně jako adopce homosexuálními páry byla ustavena 

zákonem v roce 2006. Norsko – zde se adopce homosexuálními páry zavedla spolu se 

zákonem o stejnopohlavním manželství, v roce 2009. Stejnopohlavní páry mají 

možnost osvojit si dítě jak společně, tak samostatně. Poslední ze skandinávských států, 

Švédsko, vykazuje v procesu umožňování adopcí stejnopohlavními páry jistou 

odchylku. Možnost adopce zde byla přijata mnohem dříve než možnost uzavření 

stejnopohlavního manželství. Právní úprava byla na svou dobu (2002) velmi liberální. 

Švédům byla poskytnuta možnost nejen adoptovat jakékoliv dítě ze Švédska, ale 

registrovaní partneři mohli využít i adopce z ciziny. Aktuálně švédská zákonná úprava 

dává možnost adopce jak jednotlivcům, tak párům.144 

Rakousko započalo svou cestu za homoparentalitou v roce 2013, kdy umožnilo 

homosexuálním párům adoptovat partnerovo dítě, které si do vztahu přivedl  

v předchozích soužití. Tento krok nepřišel ze strany zákonodárce, nýbrž ze strany 

Evropského soudu pro lidská práva, který zrušil zákaz nařízený Rakouskou 

republikou.145 V témže duchu se ubíral i další vývoj. Ani ne o dva roky později zasáhl 

do tohoto klíčového tématu rakouský Ústavní soud. Dne 15. 12. 2015 rozhodl soud  

v čele s předsedou Gerhartem Holzingerem o neústavnosti zákona, který zakazoval 

stejnopohlavním párům adopci. Toto rozhodnutí bylo uvedeno v život  

1. 1. 2016 a od té doby se Rakousko řadí mezi státy, které adopci stejnopohlavními 

páry nijak neomezují.146 

 

                                                 
144 PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, Vladimíra, op. cit. 

145 Nález rakouského ústavního soudu č. 19010/07 ze dne 19.2.2013 (X a ostatní vs. Rakousko) 

146 POSPÍŠIL, Vojtěch, 2016. K osvojení dítěte registrovanými partnery. In: Časopis pro právní vědu 

a praxi [online]. str. 451-462 [cit. 2018-09-30]. DOI: 10.5817/CPVP2016-3-9. Dostupné z: 

http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1517406257.pdf 

http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1517406257.pdf
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5.2. Částečná možnost adopce homosexuálními páry 

V některých zemí Evropy se setkáme s pouze s omezeným přístupem 

homosexuálních párů k možnosti osvojit si děti. Páry sice mají možnost adoptovat dítě 

druhého partnera (tzv. přiosvojení), ale nenabízí se jim možnost osvojit si dítě cizí. 

Mezi země s tímto přístupem k adopci lze zařadit Itálii. 

Itálie je vzhledem k relativně nové právní úpravě registrovaného partnerství 

velmi pokrokovou. Co se týká osvojení dítěte homosexuálními páry, činí mnoho 

podpůrných kroků, aby se co nejdříve vyrovnala ostatním západním evropským 

zemím. V samotném zákoně o registrovaném partnerství, přijatém v roce 2016, adopce 

upravena není. Možnosti homosexuálních párů je tedy nutné vyvozovat  

z jiných zdrojů. Primárně lze vycházet z čl. 44 zákona o osvojení a výživě 

mladistvých147, kde je zakotvena možnost osvojení dítěte druhého partnera. Tuto 

možnost přiznal homosexuálním párům Kasační soud, a to rozsudkem 22. 6. 2016.148 

I přes to, že v posledních letech lze uvést několik případů, kdy homosexuální páry 

vyhrály souboj nad soudy, prozatím jde pouze o jednotlivce a k přijetí zákona  

o možnosti osvojení cizích dětí homosexuálními páry vede ještě dlouhá cesta. 

Velkou otázkou, která se vzhledem k vysoké míře věřících obyvatel Itálie řeší, je 

umělé oplodnění, náhradní mateřství a také otázka dvojího mateřství, popř. dvojího 

otcovství. Rozsudek Nejvyššího soudu Italské republiky, rozhodl ve věci dvojího 

mateřství tak, že v případě, kdy jsou rodiči dítěte dvě matky, z nichž jedna dítě 

porodila a druhá darovala vajíčko, je zápis obou matek do rodného listu dítěte 

v pořádku a zcela v souladu s veřejným pořádkem.149 Nejvyšší soud zde také zdůraznil 

rozdíl mezi náhradním mateřstvím a rodičovstvím v rámci stejnopohlavního páru, kdy 

situace popsaná výše, náleží právě k prvnímu příkladu  

a nelze hovořit o náhradním mateřství. Soud ve své argumentaci rovněž uvedl, že 

tradiční výklad pojmu mater semper certa est lze v souvislosti s vědeckým  

a technickým vývojem poupravit a „jakkoliv nelze zpochybňovat význam gravidity 

jako důležitého faktoru, nelze také opomenout „příspěvek“ druhé ženy k mateřství 

                                                 
147 Legge n. 84/1983 di affidamento e adozione di minori 

148 LONGO, Franco, op. cit.. str. 96-103. 

149 Nález Nejvyššího soudu Italské republikyč.14878 ze dne 15.6.2017 
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svým vajíčkem“.150 Náhradní mateřství, představující situaci, kdy cizí žena, odlišná od 

biologické matky/biologických matek dítěte, odnosí plod a dítě porodí je dalším velmi 

diskutovaným tématem. Italská legislativa náhradní mateřství explicitně zakazuje. 

Protože je touha po dítěti velká, páry mnohdy tuto situaci řeší tím způsobem, že za 

náhradní matkou odcestují do země, kde je náhradní mateřství legislativou podpořeno 

(velmi často je to USA). Obdobné případy nalezneme  

i v České republice. S tímto trendem jsou ale spojené i určité problémy, například zápis 

dítěte do registru obyvatel či neshody týkající se obsahu smlouvy o náhradním 

mateřství. V neposlední řadě jsou Italy předkládány rovněž etické pochyby o tomto 

institutu.151 

 

5.3. Nemožnost adopce homosexuálními páry 

Část Evropy stále zastává názor, že homosexuálové nemají mít možnost adopce. 

Mezi tyto státy se řadí i Česká republika. Hlavním důvodem zákonodárců pro 

odepření adopce homosexuálům je obava, že dítě vyrůstající v rodině s dvěma otci či 

dvěma matkami se samo stane homosexuálem. Toto pokřivené smýšlení je pouze 

výsledkem neznalosti, celospolečenských předsudků a konzervativního vnímání 

tradiční rodiny, která musí být nutně složena z matky, otce a dětí.152 

Obavy odpůrců, které lze mít za oprávněné, je vnímání dítěte v dětské 

společnosti ostatními vrstevníky. Strach ze situace, kdy se dítě vyrůstající v rodině  

s rodiči stejného pohlaví stane obětí šikany, je nejpravděpodobnější. 

V dnešní době už ale najdeme mnoho vědeckých průzkumů, které všechny tyto 

předsudky a obavy vyvracejí. V roce 2003 zveřejnila Kanadská asociace psychologů 

tiskové prohlášení, v němž oznámila, že „dostupné důkazy ukazují, že děti gay  

a lesbických rodičů se podstatně neliší od dětí rodičů heterosexuálních s ohledem na 

                                                 
150 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Zdeněk NOVÝ, 2017. Dvě matky, jedno dítě, nejlepší zájem dítěte a 

veřejný pořádek. Právní rozhledy. 524-530. ISSN 1210-6410. 

151 Maternità surrogata: cosa prevede la legge in Italia e negli altri Stati, In: La legge per tutti [online]. 

8.4.2018 [cit. 2018-10-25]. Dostupné z: https://www.laleggepertutti.it/200092_maternita-

surrogata-cosa-prevede-la-legge-in-italia-e-negli-altri-stati 

152 ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina. Gay a lesbické rodičovství. In: Poradna pro občanství, občanská a 

lidská práva [online]. [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: http://poradna-prava.cz/www/old/gay-a-

lesbicke-rodicovstvi-287.html 

https://www.laleggepertutti.it/200092_maternita-surrogata-cosa-prevede-la-legge-in-italia-e-negli-altri-stati
https://www.laleggepertutti.it/200092_maternita-surrogata-cosa-prevede-la-legge-in-italia-e-negli-altri-stati
http://poradna-prava.cz/www/old/gay-a-lesbicke-rodicovstvi-287.html
http://poradna-prava.cz/www/old/gay-a-lesbicke-rodicovstvi-287.html
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jejich psychologický a genderový vývoj a identitu …“.153 O dva roky později se 

obdobně vyjádřilo i Oficiální kolegium psychologů v Madridu; došlo k závěru, že 

„Podle existujících vědeckých studií v současnosti není možné tvrdit, že děti 

vychovávané lesbickými a gay rodiči trpí poškozením v jejich psychologickém 

vývoji“.154 

Proč se tedy česká společnost tak bojí uzákonění této možnosti? Deset let už 

fungují v České republice registrovaná partnerství a otázka homoparentality je 

českými politiky stále odsuzována. Návrhy na možnost osvojení padaly na politické 

scéně již v době, kdy se do legislativního procesu dostal návrh zákona  

o registrovaném partnerství. 

V souvislosti s homoparentalitou je nutné brát v potaz také hledisko dítěte. Je  

z jeho pohledu rozdílné, zda ho vychovávají muž a žena nebo dva muži či dvě ženy? 

Hlavní je výchova v nejlepším zájmu dítěte. Navíc existuje nepopiratelně mnoho 

homosexuálních párů, které si do vztahu přivedly děti z předchozího heterosexuálního 

soužití a kteří je takto vychovávají. 

Právní úprava osvojení je obsažená v občanském zákoníku, a to v části druhé, 

hlava II. Díl 2. Poměry mezi rodiči a dětmi. Ustanovení § 794 a následující stanovují 

základní podmínky a předpoklady pro úspěšné osvojení. Procesní ustanovení najdeme 

v zákoně o zvláštních řízení soudních. (§ 427 a násl.). 

Klíčové, je pro nás toto ustanovení: 

(1) „Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit 

 i jiná osoba; v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis  

o druhém rodiči. 

(2) Osvojují-li manželé, podávají návrh na osvojení společně jako společní 

osvojitelé.“155 

Zákon tímto dává manželům výsadní právo osvojit děti společně, jako pár. Zde 

se ukazuje, že nový občanský zákoník setrvává na tradičním pojetí rodiny.  

Z ustanovení vyplývá, že společně nemohou adoptovat dítě nesezdané páry ani 

                                                 
153  ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina. op. cit. 

154 ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina. op. cit. 

155  § 800 občanského zákoníku 



 

61 

 

registrované partneři. Skutečností, že osvojit dítě nemohou nesezdané páry, se zabýval 

i ústavní soud (Pl. ÚS 10/2015)156, který ale nepotvrdil rozpor právní úpravy s LZPS 

či Úmluvou o právech dítěte. Hlavním argumentem ústavního soudu byla skutečnost, 

že sezdané páry vykazují větší stabilitu, která poskytuje větší záruku stability 

výchovného prostředí a ekonomického zajištění dítěte. 

U registrovaných partnerů by ustanovení umožňovalo jít cestou osvojení jedním 

z partnerů, jakožto osvojení jinou osobou. Takovou možnost až donedávna vylučoval 

samotný zákon o registrovaném partnerství. 

„Trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem 

dítěte.“157 

Nastala tak velmi chaotická situace, kdy občanský zákoník připustil osvojení 

jedincem, který nežije v manželství, nijak neomezil tuto možnost na základě sexuální 

orientace jedince, a na druhé straně zakázal, aby žil jednotlivec v registrovaném 

partnerství.158 Důvodová zpráva tento zákaz vysvětluje velmi stručně: "Osvojení dítěte 

registrovanými partnery, resp. kterýmkoliv z partnerů, v době trvání partnerství bude 

zakázáno. Důvodem je preference náhradní výchovy dítěte heterosexuálním párem."159 

Z těchto dvou vět není možné vyvodit, jaký byl záměr  

a primárně důvod zákonodárce pro takový zákaz, který je zjevně nelogický  

a diskriminační vůči těm, kteří žijí v registrovaném partnerství. Absurdita – 

homosexuál, který žije s partnerem v nesezdaném soužití je oprávněn osvojit si dítě 

vs. homosexuál, který se svým partnerem uzavřel registrované partnerství, tedy právní 

svazek, který zaručuje soužití trvalejší, pevnější charakter, osvojit dítě nemůže. 

Nabízí se tak otázka, zda je česká právní úprava, která vylučuje osvojení dítěte 

registrovanými partnery, ať už společně nebo individuálně, v souladu s mezinárodními 

                                                 

156 Nález Ústavního soudu Pl.ÚS 10/2015 –Dne 15.11.2015 Ústavní soud zamítl ústavní stížnost 

stěžovatele, namítajícího porušení jeho základních práv v řízení, ve kterém soudy zamítly jeho 

návrh na zrušitelné osvojení syna jeho družky s odůvodněním, že takové osvojení zákon č. 94/1963 

Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o rodině“) nepřipouští. Stěžovatel 

žádal o možnost osvojit syna své družky, seš kterou žije ve společné domácnosti již více než 10 

let.Již soud prvního stupně žádost zamítl, neboť nebyla splněna podmínka, že jako společné dítě 

mohou někoho osvojit jen manželé, jak stanovuje § 66 odst. 1 zákona o rodině.  

157  § 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství 

158 PETROV, Jan, op. cit. str.831. 

159 HRUŠÁKOVÁ, Milana, 2009. Zákon o rodině; Zákon o registrovaném partnerství: komentář. 4. 

vyd. Praha: C.H. Beck. Beckova edice komentované zákony. str. 536. ISBN 978-80-7400-061-4. 
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požadavky na ochranu lidských práv a základních svobod. Odpověď by v tomto 

případě byla negativní. Dle názoru JUDr. Mgr. Jana Wintra, Ph.D., se tímto zákazem 

dostal český zákonodárce do konfliktu s Úmluvou. Ustanovení § 13 odst. 2 ZORP bez 

pochyby odporoval čl. 8 a čl. 14 Úmluvy. Tento konflikt mohl Českou republiku velmi 

snadno dostat do problémů. Jedinou cestou, jak bylo možné tuto kolizi odstranit, byla 

změna legislativy ČR.160 

Problematické ustanovení zákona o registrovaném partnerství bylo zrušeno 

ústavním nálezem Pl. ÚS 7/2015.161 Díky tomuto rozhodnutí ústavního soudu je 

možné, aby se i homosexuálové žijící v registrovaném partnerství mohli ucházet  

o individuální osvojení dítěte. V případě takového osvojení má soud povinnost 

rozhodnout o výmazu údajů o druhém rodiči z matriky, ve smyslu § 800 věta druhá 

občanského zákoníku. 

Ani tento pokrok ale neuzavřel problematiku osvojení homosexuály úplně. Stále 

totiž zákon neposkytuje možnost, aby se jeden z registrovaných partnerů stal 

osvojitelem dítěte druhého partnera, tzn. "společným rodičem". Taková situace by 

vyžadovala výmaz druhého rodiče z matriky.162 Slibný krok ke změně slibovala novela 

zákona o registrovaném partnerství, předložena několika poslanci v září roku 2014. 

Smyslem novely bylo zpřístupnění adopce dítěte, které partneři společně vychovávají, 

a dítě je potomkem jednoho z partnerů. Do zákona mělo být vloženo toto ustanovení:  

„§ 13a  

(1) Partner může osvojit dítě svého partnera, přičemž se obdobně použijí ustanovení 

občanského zákoníku 3) o osvojení, s výjimkou ustanovení § 800 odst. 1. 

                                                 
160 WINTR, Jan, op.cit.  

161 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/2015 – Nález pléna Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení § 

13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství. Ústavní soud návrhu vyhověl a příslušné ustanovení 

zákona zrušil. V odůvodnění uvedl, že ústavní právo na adopci neexistuje, a je nutno se řídit 

volnějšími předpisy občanského práva. Pokud se právní úprava rozhodne umožnit některým 

skupinám osob, nemůže být takové ustanovení ani v nejmenším diskriminační. Ohnisko problému 

shledává v situaci, kdy občanský zákoník na straně jedné umožňuje, aby dítě výjimečně osvojila i 

jiná osoba (nežli manžel), přičemž zákon o registrovaném partnerství současně vylučuje, aby byl 

osvojitelem někdo, kdo žije v registrovaném partnerství, což způsobuje nelogičnost a chaotičnost 

právní úpravy. Soud rovněž odkazuje na judikaturu ESLP, Fretté v. Francie, E.B. v. Francie, 

Schlank a Kopf v. Rakousko (tyto nálezy lze najít i v textu práce) 

162 PETROV, Jan, op. cit. str. 831. 
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(2) Dítě, které bylo osvojeno partnerem svého rodiče, má postavení společného dítěte 

partnerů. (3) Je-li osvojitel partnerem jednoho z rodičů osvojence, nedotýká se 

osvojení příbuzenského poměru mezi osvojencem a tímto rodičem i jeho příbuznými, 

ani práv a povinností vyplývajících z tohoto poměru. (4) Na výkon rodičovské 

odpovědnosti po zrušení partnerství se použijí obdobně ustanovení o výkonu 

rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství.". 

 

Bohužel legislativní proces nedospěl do zdárného konce. Po zaslání návrhu novely 

vládě dne 15. 9. 2014, se měla vláda k tomuto návrhu vyjádřit na schůzi konané dne 

8. 10. 2014. Vláda k novele nezaujala žádné stanovisko. Poté, co byl návrh zákona 

projednán potřebnými výbory, se dne 13. 6. 2016 uskutečnilo první čtení v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR. Projednávání bylo přerušeno a celý proces skončil spolu  

s koncem volebního období.163 Hlavními argumenty navrhovatelů byl především fakt, 

že nebiologický rodič (druhý partner), který společně s rodičem dítě vychovává, nemá 

k dítěti žádná práva, není považován ani za zákonného zástupce dítěte. To může 

vyvolávat mnohé problémy v každodenním životě, což nejen ovlivňuje stabilitu 

partnerského soužití, ale je také v rozporu  

s nejlepším zájmem dítěte. Pro dítě je důležité, aby ti, kteří ho od narození vychovávají, 

byli jeho rodiči jak de facto, tak de iure. Novela zákona má podle navrhovatelů vnést 

do života jak stejnopohlavních rodičů, tak dětí větší jistotu  

a stabilitu.164 

Dle JUDr. Jakuba Kavalíra není adopce dětí homosexuálními páry tak 

jednoznačnou výhrou. Autor článku poukazuje především na případy, kdy lesbické 

páry využijí k početí "náhodného dárce biologického spermatu" a gayové náhradní 

matku. Je v takových případech v nejlepším zájmu dítěte zejména v období dospívání 

neznat jednoho z biologických rodičů? 

V tomto ohledu jsem se ztotožnila s názorem pana doktora Kavalíra, který ve svém 

článku uvádí, že "dítě by mělo znát svůj původ a místo ve své původní rodině  

(v hrubých rysech i rodinnou historii, byť by nebyla vždy úplně růžová nebo  

                                                 
163 Sněmovní tisk 320/0. část č. ¼ v VII. volebním období 

164 Sněmovní tisk 320/0. část č. ¼ v VII. volebním období 
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v každém jednotlivém případě jen radostná)"165 Právo znát svůj biologické původ 

stanovuje i Úmluva o právech dítěte, která ve svém článku 7 odst. 1 proklamuje, že 

"Každé dítě je registrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, právo 

na státní příslušnost a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči." 

I česká úprava osvojení je v tomto ohledu striktní, dle § 836 občanského zákoníku 

osvojitelé mají povinnost informovat osvojence o skutečnosti osvojení. Přirozené 

rodinné vazby musí být zohledňovány a pro dítě mohou být v mnoha ohledech velmi 

významné, proti tomuto principu jsou mnohdy lesbické páry, které zplodí dítě  

s mužem, pouhým dárcem spermatu, aniž by byl následně uveden  

v rodném listu dítěte jako biologický otec. Vazby na biologickou rodinu nejsou těmito 

páry vůbec brány v potaz.166 

Na druhou stranu si je autor dobře vědom silné touhy homosexuálních párů po 

dítěti. Nedomnívá se ale, že čeští legislativci zvolili vhodnou právní úpravu. Osvojení 

by mělo být založeno na principu zachování vazeb na původní rodinu, a to  

v jakémkoliv případě. Klíčové je tedy zejména zvážit, zda a následně jak zvolit 

nejvhodnější právní úpravu pro "plánované rodičovství stejnopohlavních párů".167 

 

  

                                                 
165 KAVALÍR, Jakub, 2015. Má smysl podpořit možnost adopce homosexuálními páry? (1.). Právo 

a rodina. 17(7), 20-23. ISSN 1212-866X. 

166 KAVALÍR, Jakub, op. cit. 

167 KAVALÍR, Jakub, op. cit. 
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6. Úvahy de lege ferenda 

Pokud naše úvahy zahájíme rozpravou nad právní úpravou registrovaného 

partnerství v ČR, nutno konstatovat, že naše legislativa by v tomto ohledu již nutně 

potřebovala reformu. Od přijetí ZORP v roce 2006 se zákon do dnešního dne téměř 

nezměnil, a to i přes mnohé snahy některých politiků. Žádný z návrhů novely ZORP 

neprošel Poslaneckou sněmovnou. Jedinou změnou, která ale nevzešla ze strany 

zákonodárce nýbrž ze strany Ústavního soudu, bylo zrušení čl. 13 odst. 2 ZORP, a to 

nálezem ÚS 7/2015. Toto rozhodnutí přineslo homosexuálům alespoň nepatrné 

zlepšení jejich postavení, když ve věci osvojení dítěte postavil na roveň registrované 

partnera jako jednotlivce a heterosexuálního partnera jako jednotlivce. 

Především postoj českých zákonodárců k homoparentalitě by měl být změněn. 

Jak vyplývá z nedohledatelnosti věrohodných zdrojů, neexistují žádné studie či 

výsledky, které by potvrzovaly, že vývoj dítěte homoparentální rodinou nějakým 

způsobem pokřivuje jeho vývoj, či psychický stav. 

I veřejné mínění se v tomto ohledu pomalu ale jistě mění a dle průzkumu Centra 

pro výzkum veřejného mínění (dále jen “CVVM”) se již více než polovina respondentů 

přiklání k tomu, že by homosexuální páry měli mít právo adopce. 

Ve spojitosti s registrovaným partnerství by měla být vyřešena i změna zákona 

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, kde je upravena možnost 

poskytování asistované reprodukce. Aktuální znění zákona umožňuje tento zákrok 

poskytnout pouze neplodnému páru (muži a ženě), a to na základě společné žádosti  

a jejich společného informovaného souhlasu. Původní záměr tohoto zákona byl ale 

jiný. V roce 2008 předpokládal tento zákon možnost asistované reprodukce nejen pro 

neplodné páry, ale také pro samotné matky bez partnera nebo s partnerkou stejného 

pohlaví. Už před 10 lety je patrná snaha zákonodárce po liberalizaci tohoto 

zdravotního zákroku. Ačkoliv byl věcný záměr zákona podpořen skvělou argumentací 

a četnými výzkumy, zákonodárce trval na zachování klasického rodinného modelu  

a zákon byl přijat v konzervativním znění.168 Problematické ustanovení § 6 zákona  

                                                 
168 BURKERTOVÁ, Eva, Helena KREJČÍKOVÁ a Lucie VÁŇOVÁ, 2015. Homosexuálové a 

právo na rodinný život. Časopis zdravotnického práva a bioetiky [online]. 5(2), 26-37 [cit. 2018-

10-16]. ISSN 1804-8137. Dostupné z: 

http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/94 

http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/94
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o specifických zdravotních službách169 nebylo změněno ani novelou zákona, která byla 

schválena a ve Sbírce zákonů vyhlášena dne 12. 7. 2017. Tato novela se ale 

předmětného ustanovení vůbec nedotkla, což je škoda.  

U majetkových poměrů registrovaných partnerů je nutné rozlišovat stav de lege 

lata, dle ZORP a stav de lege ferenda - úpravu, která byla zamýšlena již navrhovateli 

osnov občanského zákoníku před rokem 2012.170 V původním návrhu zákona  

o registrovaném partnerství jistá forma majetkového společenství mezi partnery 

existovala (analogie se SJM), bohužel nedošlo v této oblasti k politickému konsensu 

(zákonodárce se ukázal kontroverznějším než tehdejší veřejné mínění).171 Vize, kterou 

nastínili navrhovatelé občanského zákoníku, nebyla vůbec špatná  

a představovala velmi cennou a podnětnou inspiraci pro další legislativní vývoj. 

Největší potenciál lze spatřovat v analogickém použití majetkového práva 

manželského. Majetek, který registrovaní partneři nabyli společně, by tak spadal pod 

úpravu SJM, popřípadě by mohl vzniknout podobný institut s názvem „společné jmění 

partnerů“.172 

Nejaktuálnějším tématem je pak na našem území dění června roku 2018, kdy 

premiér Babiš a jeho vláda podpořila návrh na rozšíření a změnu občanského zákoníku 

a jiných zákonů. Právě tato změna by mohla zajistit posun jak v oblasti 

homoparentality, tak v oblasti majetkových poměrů. Návrh vzešel od skupiny 

poslanců v čele s poslankyní Radkou Maxovou (Hnutí ANO) a navrhuje plné 

zrovnoprávnění homosexuálních a heterosexuálních párů. Cílem návrhu je pozměnit 

aktuální znění občanského zákoníku a dalších souvisejících zákonů a zcela vypustit 

ustanovení, které hovoří o manželství muže a ženy. Pod předlohu návrhu se podepsalo 

celkem 46 poslanců z 6 poslaneckých klubů (ANO, Piráti, KSČM, ČSSD, TOP 09 

a STAN). Tato skutečnost dává návrhu slibné šance v legislativním procesu uspět. 

                                                 
169 § 6 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách: „Umělé oplodnění lze provést ženě v 

jejím plodném věku, pokud její věk nepřekročil 49 let, a to na základě písemné žádosti ženy a muže, 

kteří tuto zdravotní službu hodlají podstoupit společně (dále jen „neplodný pár“). Žádost 

neplodného páru žádajícího o umělé oplodnění nesmí být starší než 6 měsíců; je součástí 

zdravotnické dokumentace vedené o ženě.“ 

170 ELISCHER, David, 2009, op. cit. 

171 ELISCHER, David, 2015. Alternativní formy soužití, registrované partnerství v ČR a v Evropě. 

In: RADVANOVÁ, Senta. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. V Praze: C.H.Beck. ISBN 

978-80-7400-578-7. 

172 ELISCHER, David, 2009, op. cit. 
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Navíc vstupuje do legislativního procesu s podporou kabinetu, což lze označit také 

jako pozitivum.173 

Patrně nejvýraznější změnou bude upuštění od tradiční definice manželství, tak 

jak ho známe, tzn. trvalý právní svazek muže a ženy.  

„Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. 

Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora 

a pomoc.“174 

Pokud návrh změny občanského zákoníku projde celým legislativním procesem 

a zákon vstoupí v platnost a účinnost, bude tento primární znak manželství ze zákona 

vypuštěn a nahrazen. Předmětné stanovení pak bude znít následovně: „Manželství je 

trvalý svazek dvou lidí vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem 

manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.“ 

Spolu s návrhem na novelu občanského zákoníku je poslanci navrhována  

i změna dalších zákonů, které se zrovnoprávněním heterosexuálních  

a homosexuálních vztahů velmi úzce souvisí. Půjde o změnu zákona o důchodovém 

pojištění, kdy homosexuální páry, které vstoupí do manželství, budou mít po smrti 

manžela/ manželky nárok na vdovecký důchod. V případě schválení návrhu bude do 

tohoto zákona vložen § 51a „Ustanovení této hlavy platí obdobně pro nárok vdovy na 

vdovecký důchod po manželce a nárok vdovce na vdovecký důchod po manželovi.“ 

Další výrazná změna by pak proběhla v MatrZ, kde by bylo třeba pozměnit 

úpravu týkající se především zápisů do knih narození, neboť v tomto případě bude 

třeba odlišit zápis dítěte narozeného za trvání manželství muže a ženy a zápis dítěte 

narozeného v manželství osob stejného pohlaví. Nejde o nerovnost, pouze se mírně liší 

dokumenty, které je třeba předložit.175 Co se týká samotného stejnopohlavního 

manželství, tak v MatrZ to bude znamenat pouze drobnou změnu v § 20 odst. 1, písm. 

a), která se týká knih manželství. Namísto slov „muže a ženy“ bude v textu uvedeno 

„dvou lidí“. (zároveň by došlo ke zrušení § 20a – knihy partnerství) 

                                                 
173 Babišova vláda podpořila návrh na manželství pro homosexuály, Právní prostor [online]. 25. 6. 

2018 [cit. 2018-10-11]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/babisova-

vlada-podporila-navrh-na-manzelstvi-pro-homosexualy 

174  § 655 občanského zákoníku 

175 § 16 MatrZ 

https://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/babisova-vlada-podporila-navrh-na-manzelstvi-pro-homosexualy
https://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/babisova-vlada-podporila-navrh-na-manzelstvi-pro-homosexualy
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Jisté drobné změny bude nutné provést také v zákoně o evidenci obyvatel  

a v zákoně o specifických zdravotních službách. 

V závěrečném ustanovení předmětného návrhu jsou pak specifikovány zákony, 

popř. jejich části, které budou ke dni nabytí účinnosti novely zrušeny. Zde je nutné se 

pozastavit nad zrušením ZORP. Je to správný směr zákonodárce? Neměl by se institut 

registrovaného partnerství reformovat a zaujmout místo institutu, který by fungoval 

jako méně formální a volnější varianta manželství? Navrhovatelé zákona se v tomto 

ohledu patrně inspirovali zahraničními sousedy, kde byla zvolena stejná cesta. 

Uzákoněním stejnopohlavního manželství došlo k zániku registrovaného partnerství 

např. v Německu, Finsku, Švédsku či Norsku.176 Ne všichni zúčastnění jsou tohoto 

názoru. Proti zrušení institutu registrovaného partnerství se v připomínkovém řízení 

vyjádřilo Ministerstvo vnitra. 

Důležitost a neodkladnost přijetí návrhu jsou podrobně popsány v obecné části 

důvodové zprávy, kde poslanci odkazují především na řadu rozdílů, které vznikají 

mezi páry manželskými a registrovanými partnery. 

V části A je hodnocen aktuální stav právní úpravy, a právě zde rozebírají 

poslanci rozdíly mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím. Jak poslanci dle 

mého názoru správně citují, nejde pouze o rozdíly „symbolické“, mnohé rozdíly jsou 

ryze praktického rázu – největší nerovnosti lze najít u pracovněprávních vztahů, kdy 

registrovaní partneři nemají nárok na pracovní volno v rozsahu 2 dní v případě 

uzavírání registrovaného partnerství; nemají nárok na vdovský/vdovecký důchod, 

v této souvislosti také nelze zapomenout na to, že na pozůstalého partnera nepřechází 

žádné dávky, které náležely zesnulému. Dále jsou zdůrazňovány rozdíly, které jsou 

obsahem této práce, tzn. neexistence společného jmění partnerů, nemožnost adopce, 

relativně přísné podmínky a omezení pro uzavření registrovaného partnerství a nízká 

míra integrity v nově vzniklé švagrovské rodině. Velký prostor je věnován rozdílům 

v rodinných vztazích, především postavení dětí, které jsou vychovávány 

v homoparentálních rodinách. Tyto rozdíly mohou negativně ovlivňovat vývoj dítěte 

a neodůvodněně ho znevýhodňovat. Rozdíly způsobuje především právní úprava 

týkající se osvojení, která je ostatně detailně popsaná v kapitole 4 této práce. V tomto 

                                                 
176 Sněmovní tisk 201/0 v VIII. volebním období 
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směru poslanci v největší míře kritizují vzniklou právní nejistotu a nedostatečnou 

ochranu dítěte způsobenou tím, že má v registrovaném partnerství vždy právní vztah 

pouze k jednomu z rodičů. Pouze jeden rodič nese rodičovskou odpovědnost (tzn. 

povinnost dítě živit, chránit ho, zajišťovat jeho výchovu a vzdělání atd.). Dítě rovněž 

není nijak chráněno v procesu ukončení registrovaného partnerství, kdy přichází  

o „faktického rodiče“ bez právně upravení možnosti se s ním nadále stýkat.177 

Část důvodové zprávy, která se věnuje odůvodnění hlavních principů 

navrhované právní úpravy, zdůrazňuje jako základní princip stejnou důstojnost, 

stejnou ochranu rodinného života a rovné postavení homosexuálů nejen  

ve společenské, ale i právní rovině. 

Nejrozsáhlejší část textu se zaobírá homoparentální rodinou a postavením 

homosexuálních párů v rodině. Poslanci v tomto směru odkazují především na 

výzkumy, které potvrzují, že homoparentální rodiny v ČR jsou stále rozšířenější. Již  

v roce 2011, kdy proběhlo sčítání lidu, bylo zjištěno, že takové domácnosti 

vychovávají téměř 1000 dětí.178 Za uplynulých 7 let tyto počty dozajista vzrostly. 

Obavami mnohých laiků je to, zda tvoří homosexuální pár vhodné prostředí pro 

výchovu dítěte a zda by měl děti vychovávat. Zastánci klasické rodiny si ale musí 

uvědomit, že tradiční rodina, skládající se z vdaného heterosexuálního páru a dvou dětí 

je v dnešní době jednou z mnoha forem rodiny. Vedle tradičních rodin se zvyšují počty 

rodin monoparentálních, rozvedených, rodin rekonstituovaných a v neposlední řadě 

tedy i homoparentálních. Mnozí odborní pracovníci, se již řadu desítek let zabývají 

tím, zda je homoparentální prostředí vhodné pro výchovu dítěte či nikoli. Výzkumní 

pracovníci došli vždy ke kladnému závěru. Výzkumy rovněž prokázaly, že děti 

vyrůstající v takových rodinách mají zcela normální sociální vztahy ať už se svými 

vrstevníky či s dospělými, zapojují se do společnosti a žádným způsobem nevykazují 

rozdíly od dětí, které jsou vychovávány v rodinách heteroparentálních. K tomuto 

tématu se vyjádřil i jeden z předních dětských psychologů naší země PhDr. Václav 

Mertin. Zdůrazňuje, že pro dítě není důležité, jakým označením se nazývají nejbližší 

                                                 
177 Sněmovní tisk 201/0 v VIII. volebním období 

178 Sněmovní tisk 201/0 v VIII. volebním období 
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osoby dítěte. Jde o figuru, která dítěti zajistí jeho potřeby, ne o její pojmenování.179 

Klasické stereotypy tedy nejsou podpořeny odbornými daty  

a nemají žádný vědecký základ.180 

Jak poslanci podrobně vysvětlují, přijetí nové právní úpravy je nezbytné. Náš 

právní řád činí neodůvodněné rozdíly mezi heterosexuálními a homosexuálními páry, 

což není v pořádku. Jak páry opačného, tak páry stejného pohlaví, mohou bez rozdílu 

naplnit účel manželství a rodiny. Registrované partnerství představuje dle 

navrhovatelů novely oproti manželství druhořadý, podpůrný institut, který způsobuje 

právní nerovnost a v řadě případů jde o ukázku akcesorické nerovnosti. Diskriminace 

na základě sexuální orientace je na českém území probírána již mnoho let, i přesto se 

ke změně ZORP uchýlili politici až po 12 letech od přijetí tohoto zákona. Na straně 

změny stojí i veřejné mínění, dle výzkumů agentur Median, Pew Research Center  

a New Market Search má téměř 70 % dotazovaných kladný vztah k homosexuálům  

a jejich možnost vstoupit do manželství podporují. Navíc zkušenosti okolních 

evropských zemí ukazují, že po přijetí zákona povolujícího manželství pro všechny 

podpora veřejnosti ještě stoupá.181 

Aktuálně se návrh zákona připravuje na první čtení. To se mělo uskutečnit 

31.10.2018, bohužel bylo z časových důvodů odloženo. Nelze tedy prozatím usuzovat, 

jaký bude konečný výsledek. Následující měsíce ukážou, zda je Česká republika 

připravena na velký krok kupředu a na přechod z dualistického na monistický systém 

a zda se v blízké budoucnosti stane  

27. státem světa, který nečiní žádné rozdíly mezi heterosexuálními  

a homosexuálními vztahy. 

Pokud tento návrh projde Sněmovnou, nastane výrazná rekodifikace rodinného 

práva, především občanského zákoníku, jejíž součástí bude možnost gayů a leseb 

vstoupit do svazku manželského a nabýt veškerá práva a povinnosti s tím související, 

včetně adopce. Velkou podporu návrhu zajistila i občanská organizace „Jsme fér“, jejíž 

hlavní snahou je informovat veřejnost o mnohých rozdílech mezi institutem 

                                                 
179    PhDr. Václav Mertin, přednáška Manželství pro všechny, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 

16. 10. 2018 

180 Sněmovní tisk 201/0 v VIII. volebním období 

181 Sněmovní tisk 201/0 v VIII. volebním období 
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registrovaného partnerství a manželství. Tato organizace na jaře 2018 získala pro 

podporu legalizace manželství pro všechny více než sedmdesát tisíc petičních podpisů. 

Na veřejném slyšení k petici, které se uskutečnilo 12. 10. 2018, se do opozice dostali 

příznivci zákona a jeho odpůrci. Zastánci konzervativního typu tradiční rodiny také 

přišli s návrhem, jež má za cíl ochránit definici manželství, jakožto svazku muže  

a ženy, na ústavněprávní rovině. Zástupci kampaně Jsme fér, Czeslaw Walek a Adéla 

Horáková, velmi obšírně zdůvodnili požadavky petice, a to nejen v rovině právní, ale 

také sociologické. Dle výzkumu společnosti MEDIAN má manželství pro všechny  

i vysokou podporu veřejnosti. Z průzkumu, který proběhl v únoru 2018, vyplývá, že 

75 % respondentů je toho názoru, že „Když se dva lidé milují, mají mít možnost 

zajištěného partnerského života v manželství bez ohledu na svoji sexuální orientaci.“, 

zhruba 61 % dotazovaných pak souhlasí s tím, že by gayové a lesby měli mít možnost 

adopce. Na veřejném slyšení následně vystoupili  

i odpůrci návrhu, k tématu se vyjádřili odborníci z oblasti psychologie, sociologie  

i pediatrie. Podle jejich názoru nelze opomíjet specifické role otce a matky, negativní 

postoj mají také vůči tzv. sdílenému rodičovství (multiple parenting). Co se týká 

samotného institutu manželství, protistrana vystoupila s jakýmsi kompromisem, 

nebrání se rozšíření institutu registrovaného partnerství, manželský svazek ale chce 

zachovat pro heterosexuální páry. 182 

K postoji vlády k návrhu novely se vyjádřila i právnička organizace „Jsme fér“ 

Lucia Zachariášová: "Máme šanci být první postkomunistickou zemí, která manželství 

pro gaye a lesby zavede. V posledních dnech se kromě vlny podpory ozývaly i hlasy, 

které se obávají o 'klasickou" rodinu. Nikde v zemích, kde manželství pro všechny mají 

uzákoněné, se nestalo nic, co by ohrozilo heterosexuální manželství."183 

Rubem mince tohoto návrhu je ale fakt, že spolu s novelou občanského zákoníku 

patrně dojde ke zrušení institutu registrovaného partnerství. Tuto skutečnost 

kritizovalo v připomínkovém řízení i Ministerstvo vnitra, které nepovažuje zrušení 

                                                 
182 Jsme fér: Manželství pro všechny [online], [cit. 2018-11-07]. Dostupné z: https://www.jsmefer.cz/ 

183 Babišova vláda podpořila návrh na manželství pro homosexuály, Právní prostor [online]. 25. 6. 

2018 [cit. 2018-10-11]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/babisova-

vlada-podporila-navrh-na-manzelstvi-pro-homosexualy 

https://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/babisova-vlada-podporila-navrh-na-manzelstvi-pro-homosexualy
https://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/babisova-vlada-podporila-navrh-na-manzelstvi-pro-homosexualy
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tohoto institutu za nejlepší volbu.184 Ani dle mého názoru není tato varianta 

nejvhodnějším způsobem řešení. 

Nedořešenou a velmi problematickou částí novely je také změna občanského 

zákoníků v ustanoveních, které se týkají domněnek otcovství. Ve zvláštní části sice 

navrhovatelé novely tvrdí, že se změna nikterak nedotkne úpravy podmínek otcovství 

a domněnek, toto tvrzení ale nelze považovat za zcela pravdivé. Jak bude řešena 

situace, kdy se lesbickému manželskému páru narodí pomocí umělého oplodnění dítě, 

a otec, který dal k umělému oplodnění souhlas, se bude chtít stát otcem dítěte? Kdo 

bude zapsán do rodného listu dítěte? Není možné zakládat něco jako 

„trojrodičovství“185, takovou možnost naše právní úprava nezná. Toto problematické 

ustanovení by mělo být v průběhu legislativního procesu vyřešeno, pokud novela 

občanského zákoníku vstoupí v účinnost v nezměněné podobě, je jen otázkou času, 

kdy budou české soudy řešit první spory biologického otce, biologické matky  

a sociální matky o rodičovská práva. 

Cestu, která se týká institutu registrovaného partnerství a je dle mého názoru 

nejliberálnější, nejlépe nastiňuje tzv. pluralistický režim, který aplikuje například 

francouzská právní úprava (PACS) či Nizozemí nebo Belgie. Tyto státy otevřely 

manželství i párům stejného pohlaví, ale institut registrovaného partnerství neuvrhly 

v zapomnění. Stejně jako manželství, i registrované partnerství (popř. PASC) je 

v těchto zemích otevřeno jak párům stejného pohlaví, tak párům opačného pohlaví. 

 Institut společného soužití obdobný manželství, i když ne tak formální  

a natolik právně závazný, by se měl otevřít i lidem opačného pohlaví. V době, kdy 

stále více párů upřednostňuje nesezdané soužití, je tato méně formální varianta jednou 

z možných cest kupředu, jak párům zajistit alespoň nějakou podporu, nějaký komfort, 

aniž by byli nuceni sdílet stejné příjmení a při rozpadu vztahu se zdlouhavě zaobírat 

rozvodem. Jde o jakýsi přerod institutu registrovaného partnerství. Z institutu 

vyhrazenému výlučně homosexuálním párům jako jakási „náhrada“ manželství, by se 

tak v krátké době mohl stát velmi lukrativní institut rodinného práva obdobný 

                                                 
184  Stejná láska, stejná práva. Vláda podpořila manželství pro všechny., Deník Referendum [online]. 

[cit. 2018-10-08]. Dostupné z: http://denikreferendum.cz/clanek/27852-stejna-laska-stejna-prava-

vlada-podporila-manzelstvi-pro-vsechny 

185 JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D, přednáška Manželství pro všechny, Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy, 16.10.2018. 

http://denikreferendum.cz/clanek/27852-stejna-laska-stejna-prava-vlada-podporila-manzelstvi-pro-vsechny
http://denikreferendum.cz/clanek/27852-stejna-laska-stejna-prava-vlada-podporila-manzelstvi-pro-vsechny
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manželství, ať už homosexuálních či heterosexuálních párů, který bude v mnoha 

ohledech stát na stejné úrovni jako manželství, a přesto bude znamenat liberálnější, 

méně svazující alternativu, pro kterou se rozhodne určitá část párů.186 

 Pokud se odchýlíme od české právní úpravy a zamyslíme se nad tím, kam by 

se měla posunout Evropa jako celek, odpověď je jasná. Je třeba dosáhnout naprosté 

rovnosti mezi páry heterosexuálními a homosexuálními. Východní státy musí  

v tomto ohledu následovat státy západoevropské a přijmout právní úpravu, která bude 

podporovat alespoň institut registrovaného partnerství, dalším krokem pak může být  

i stejnopohlavní manželství. Jak vyplývá z výše uvedeného, ani církev, ani veřejné 

mínění nemusí být překážkou přijetí tohoto institutu do právního řádu dané země. 

Právě v tomto ohledu by se východoevropské státy měly inspirovat od svých západních 

sousedů se zjištěním, že i přes překážky vede cesta a cíle se dá dosáhnout. V neposlední 

řadě je nutné zmínit, že i Evropská unie v tomto ohledu stanovuje kritéria a podmiňuje 

kandidátním státům vstup do této mezinárodní instituce právní úpravou vztahu  

k LGBTI komunitě.187 

 Vzhledem k aktuálním tendencím, by se měly státy (které tuto možnost 

neposkytují) zamyslet nad tím, zda neotevřít institut registrovaného partnerství  

i heterosexuálním párům. Změny v právních úpravách by patrně nemusely být nijak 

rozsáhlé, výrazně by se nezasáhlo ani do fungování jiných institutů a párům opačného 

pohlaví by se poskytla skvělá alternativa manželství. Alternativa, která by je tolik 

nesvazovala, která by nebyla tak formální, ale na druhou stranu alternativa, která by 

jim poskytla určitou ochranu a jisté výhody ze strany státu se jeví jako ideální 

výsledek. 

 

  

                                                 
186 Sněmovní tisk 201/0 v VIII. volebním období 

187 SPOLEČNÁ ZPRÁVA EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o pokroku Srbska při 

dosahování potřebné úrovně plnění kritérií členství, zejména co se týče klíčové priority spočívající 

v přijetí opatření směřujících k viditelnému a udržitelnému zlepšení vztahů s Kosovem, In: EUR-

Lex [online]. [cit. 2018-10-25]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013JC0007&from=CS 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013JC0007&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013JC0007&from=CS
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Závěr 

 

Cílem diplomové práce byla analýza aktuálního stavu institutu registrovaného 

partnerství v Evropě. Rozbor jednotlivých právních úprav se podařil a lze z něj 

vyvozovat mnoho úvah do budoucna.  

Jedním z cílů diplomové práce bylo zjistit, zda posunem od registrovaného 

partnerství ke stejnopohlavnímu manželství institut registrovaného partnerství 

neupadá. Mnoha zdroji ale bylo prokázáno, že tomu tak není. Vhledem ke klesajícím 

počtům uzavíraných manželství lze hovořit o opaku. Stále více párů v dnešní době po 

manželství netouží. Registrované partnerství tak nabízí jistou méně formální 

alternativu, která párům poskytne větší volnost, ale zároveň jim zajistí určité výhody, 

práva s minimem povinností. Jak už bylo naznačeno v úvahách de lege ferenda, státy 

by měly otevřít institut registrovaného partnerství i heterosexuálním párům. Toto 

tvrzení dokládají i statistiky, ze kterých lze vyčíst vzestupnou tendenci počtu 

uzavřených registrovaných partnerství. Statistiky prováděné ve Spojeném království 

přinesly velmi pozitivní výsledky. V roce 2017 byl zaznamenán téměř 2% nárůst počtu 

platně uzavřených registrovaných partnerství ve srovnání s rokem 2016.188 Stejné 

výsledky zaznamenalo i Nizozemí, kde procenta uzavřených registrovaných 

partnerství, které je otevřeno jak homosexuálním, tak heterosexuálním párům, stále 

stoupá, zatímco počet uzavřených manželství klesá.189 Zajímavé je srovnání ve 

Francii, kde vedle stejnopohlavního manželství vystupuje PASC. Je pravda, že PACS 

využívají v této zemi více heterosexuálové, to ale nemění nic na tom, že počet 

homosexuálů, kteří se rozhodnou pro tuto partnerskou smlouvu, od roku 2014 neustále 

roste, i když jen nepatrně.190 

Ačkoliv bylo na přelomu tisíciletí mnohými autory tvrzeno, že registrované 

partnerství je jen přechodnou fází před finálním stejnopohlavním manželstvím, 

                                                 
188 Civil partnerships in England and Wales: 2017, In: Office for National Statistics [online]. [cit. 

2018-10-25]. Dostupné z: 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/marriagecoh

abitationandcivilpartnerships/bulletins/civilpartnershipsinenglandandwales/2017 

189 Registered partnership gaining popularity, In: CBS [online], op. cit. 

190 Civil unions (PACS), The Institut National d’Etudes Démographiques [online], op. cit. 

 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/marriagecohabitationandcivilpartnerships/bulletins/civilpartnershipsinenglandandwales/2017
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/marriagecohabitationandcivilpartnerships/bulletins/civilpartnershipsinenglandandwales/2017
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novodobé průzkumy to nenaznačují. Naopak by se dalo říci, že institut registrovaného 

partnerství prodělává jakési obrození a v budoucnu by to mohl být velmi využívaný 

institut občanského práva. Zejména pokud nastane situace, kdy do registrovaného 

partnerství budou moci vstupovat jak homosexuální, tak heterosexuální páry. Mohlo 

by jít o jakousi méně svazující a méně formální alternativu k manželství. V tomto 

směru bude záležet na jednotlivých státech, jak  

s touto možností naloží. Je nutné zdůraznit, že pro některé státy by to dnes znamenalo 

znovu zavést institut registrovaného partnerství. 

Ideální se jeví uplatňovaní tzv. pluralitního modelu, který dnes funguje 

například v Belgii, Francii či Nizozemí. V těchto zemích nedošlo uzákoněním 

stejnopohlavního manželství ke zrušení registrovaného partnerství. I nadále zde vedle 

sebe oba instituty fungují, přičemž oba jsou genderově neutrální. Tento model 

představuje dle mého názoru nejlepší možnou variantu právní úpravy. Rodinné právo 

a osobní vztahy nemůže uvíznout v zakonzervovaných, zastaralých právních svazcích. 

Registrované partnerství otevřené všem, stejně jako manželství pro všechny, přináší 

do společnosti novou formu soužití, která by mohla mnoha párům vyhovovat a dát 

rodinnému právu nový podnět. Navíc tím zákonodárci získají nový, transformovaný 

právní svazek dvou osob, který by mohl vést ke snížení počtu nesezdaných soužití. 

Nelze opomenout zhodnocení kapitoly, která se věnovala osvojení  

a homoparentalitě. Ačkoliv laická veřejnost neprojevuje vůči homoparentálním 

rodinám velké sympatie, z hlediska sociologického i psychologického dává tato rodina 

dítěti stejné zázemí, lásku a péči jako rodina heteroparentální. Žádnými průzkumy 

nebyly zjištěny jakékoli nedostatky u dětí, které jsou vychovávány dvěma otci či 

dvěma matkami. 

Posledním z dílčích cílů této práce bylo pozastavení se nad problematikou 

diskriminace homosexuálních párů vůči párům heterosexuálním. Jak je nastíněno 

téměř v každé kapitole práce, sehrává zde velkou roli Evropský soud pro lidská práva 

ve Štrasburku, který ve většině případů shledá při svém rozhodování rozpor 

s Úmluvou, vyhoví stěžovatelům a státy jsou následně nuceny platit za její porušení. 

Mnoho takových rozhodnutí ESLP mělo a má nemalý vliv na formování takových 

zákonů, které jsou v souladu s antidiskriminační politikou a legislativou. 
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Pokud se v závěru zaměříme na Českou republiku, zjistíme, že zde se tendence 

upustit od registrovaného partnerství aktuálně jeví více než pravděpodobná. Pokud se 

navrhovatelům novely zákona podaří v legislativním procesu prosadit změnu, v takové 

podobě, jak je navržena, dojde ke dni účinnosti této novely ke zrušení registrovaného 

partnerství, což nehodnotím kladně. Na druhou stranu se homosexuálním párům 

dostane totožných práv jako párům heterosexuálním a otevře se jim cesta k SJM  

a především k adopci.  Návrh novely občanského zákoníku a dalších zákonů je teprve 

na začátku cesty. Až budoucí měsíce ukáží, jak silné postavení mají zastánci změny  

a jakou váhu má v legislativním procesu veřejné mínění, které je otevření manželství 

pro homosexuální páry nakloněno. 
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Seznam použitých zkratek 

 

BGB    německý občanský zákoník 

 

CVVM   Centrum výzkumu veřejného mínění 

 

ČR    Česká republika 

 

ČSÚ    Český statistický úřad 

 

EPI The European Parliament´s Intergroup on LGBT 

Rights 

 

ESLP    Evropský soud pro lidská práva 

 

EU    Evropská unie 

 

LGBTI zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender 

osoby 

 

LZPS Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 

Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součásti ústavního pořádku České republiky 

 

LZPEU   Listina základních práv Evropské unie 

 

OZ/ občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
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PASC    občanský pakt solidarity 

 

SFEU    Smlouva o fungování Evropské unie 

 

SJM    společné jmění manželů 

 

USA    Spojené státy americké 

 

Úmluva   Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

 

MatrZ zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

ZORP, zákon o registrovaném partnerství zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném 

partnerství, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

ZOR zákon č. 94/1963 Sb., o rodině 
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Příloha č.1 

 

Seznam evropských států v 

abecedním pořadí

Právní úrava soužití dvou 

osob stejného pohlaví 

(ANO x NE)

Legalizace institutu 

registrovaného 

partnerství (ROK)

Legalizace 

stejnopohlavního 

manželství (ROK)

Albánie NE - -

Andorra ANO 2014 -

Belgie ANO 2001 2003 

Bělorusko NE - -

Bosna a Hercegovina NE - -

Bulharsko NE - -

Černá Hora NE - -

Česká republika ANO 2006 -

Dánsko ANO 1989 2012 

Estonsko ANO 2016 -

Finsko ANO 2002 2017

Francie ANO 1991 2013

Chorvatsko ANO 2014 -

Irsko ANO 2011 2015

Island ANO 1996 2010

Itálie ANO 2016 -

Kosovo NE - -

Lichtenštejnsko ANO 2011 -

Litva NE - -

Lotyšsko NE - -

Lucembursko ANO 2004 2015

Maďarsko ANO 2009 -

Makedonie NE - -

Malta ANO 2014 2017

Moldavsko NE - -

Monako NE - -

Německo ANO 2004 2017

Nizozemsko ANO 1998 2001

Norsko ANO 1993 2009

Polsko NE - -

Portugalsko ANO 2001 2010

Rakousko ANO 2010 - (OD 1.1.2019)

Rumunsko NE - -

Rusko NE - -

Řecko ANO 2015 -

San Marino NE - -

Slovensko NE - -

Slovinsko ANO 2006 2017

Spojené Království ANO

2005 (Anglie a Wales), 

2009 (Skotsko), 2013 

(Severní Irsko)

2014 (Anglie, Wales, 

Skotsko)

Srbsko NE - -

Španělsko ANO

od 1998 postupně v 

některých provinciích 2005

Švédsko ANO 1994 2009

Švýcarsko ANO 2007 -

Ukrajina NE - -

Vatikán NE - -
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Registrované partnerství – aktuální tendence v Evropě 

Abstrakt 

 

Tato diplomová práce pojednává o registrovaném partnerství a soužití dvou osob 

stejného pohlaví ve stejnopohlavním manželství. Práce se věnuje nejen právní úpravě 

České republiky, jsou rozebírány i další evropské země, přičemž cílem práce je 

komparace jednotlivých právních úprav a přehled aktuálních tendencí evropských 

států v tomto směru. Text se zaměřuje především na aktuální situaci v jednotlivých 

zemích, popisovány jsou skutečnosti týkající se vzniku a zániku registrovaného 

partnerství a majetkových poměrů partnerů. Diskutováno je i téma homoparentality  

a možnosti osvojování dětí homosexuály. Práce je členěna do 6 kapitol, které postupně 

popisují dílčí oblasti související s tímto občanskoprávním institutem. První kapitola 

definuje základní pojmy a krátce popisuje historický vývoj vnímání homosexuálů a 

pohledu na homosexualitu. Další kapitola popisuje postupnou legalizaci 

registrovaného partnerství v Evropě, se zaměřením na legislativní vývoj  

v České republice. Ve třetí kapitole je rozebírán vznik a zánik právního svazku mezi 

osobami stejného pohlaví, ať už jde o registrované partnerství, či stejnopohlavní 

manželství. Kapitola čtyři hovoří o majetkových poměrech partnerů, řešen je 

především rozdíl oproti společnému jmění manželů. V další kapitole se autorka práce 

věnuje jedné z nejkontroverznějších otázek, které a homosexuálními páry souvisí,  

a to sice homoparentalitě. Diskuze se primárně věnuje možnosti adopce, stručně je 

shrnut i pohled na náhradní mateřství. Poslední kapitolu se autorka rozhodla věnovat 

úvahám de lege ferenda, analyzován je především návrh novely občanského zákoníku, 

který by měl v ČR výrazně zasáhnout do aktuální definice manželství a dát vzniknout 

genderově neutrální definici, která bude umožňovat manželství všem bez rozdílu 

pohlaví a jejich sexuální orientace. 

Klíčová slova 

- Registrované partnerství 

- Stejnopohlavní manželství 

- Homoparentalita
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Registered partnership – actual situation in Europe 

Abstract 

 

This thesis deals with the registered partnership and cohabitation of two persons of the 

same sex in the same-sex marriage. The thesis deals not only with the Czech legal 

system, but also with other european countries. The aim of the thesis is to compare the 

individual legal regulations and to review the actual tendencies of the european states 

in this respect. The text focuses mainly on the current situation in individual countries, 

the facts as concerning the establishment and termination of registered partnerships 

and partners' property relations are described. The subject of homoparentality and the 

possibility of adopting homosexual children is also discussed. The thesis is divided 

into 6 chapters, which gradually describe sub-areas related to this civil law institut. 

The first chapter defines the basic concepts and briefly describes the historical 

development of homosexual perceptions and the view of homosexuality. The next 

chapter describes the gradual legalization of a registered partnership in Europe, 

focusing on legislative processes in the Czech Republic. The third chapter discusses 

the emergence and termination of a legal partnership between same-sex persons, 

whether registered partnerships or same-sex marriages. The fourth chapter talks about 

the partners' property, are compared differences to the joint property of the spouses. In 

the next chapter, the author deals with one of the most controversial issues that are 

related to homosexual couples, even homoparentality. The discussion focuses 

primarily on the possibility of adopting, and summarizes the look at surrogate 

motherhood. The last chapter, the author decided to devote to de lege ferenda, and he 

is mainly analyzing the draft amendment to the Civil Code in the Czech republic, 

which should significantly influence the current definition of marriage and give rise to 

a gender-neutral definition that will allow marriage to all without discrimination of 

their sex and their sexual orientation. 

Keywords 

- Registeredpartnership 

- Same-sex marriage 

- Homoparentality 


