
Abstrakt - Soužití a rodičovství osob s homosexuální orientací a 

jejich diskriminace v této oblasti 

Téma této rigorózní práce napovídá, že je práce úzce věnována problematice práv 

homosexuálních mužů a žen, resp. párů v oblasti práva rodinného, především pak právu na 

uzavření stejnopohlavního manželství a právu na osvojení dítěte. Hlavním cílem této práce je podat 

ucelený právní rozbor dané problematiky s využitím odborné literatury, publikací a článků, ale 

především také s využitím judikatury Evropského soudu pro lidská práva a současně odpovědět na 

otázku, zda je právní úprava v České republice k homosexuálním jedincům, resp. párům, 

diskriminační, když zakazuje uzavření stejnopohlavního manželství a nepřiznává právo na společné 

osvojení dítěte a přiosvojení dítěte.  

Vlastní text práce je rozdělen na úvod, pět kapitol a závěr. V první kapitole této práce je 

především pojednáno o jednotlivých teoretických modelech právní úpravy soužití homosexuálních 

dvojic, přičemž je v zásadě můžeme rozdělit do tří skupin – homosexuální manželství, registrované 

partnerství a nesezdané spolusoužití. Až do 01. července 2006 panoval v České republice třetí 

z modelů, tedy homosexuálové do té doby neměli možnost svůj homosexuální svazek nikterak 

právem aprobovat a mohli žít toliko v nesezdaném soužití s minimem vzájemných práv a 

povinností. Přijetím zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství si Česká republika vybrala 

druhý z modelů, tedy koncept registrovaného partnerství. Institutu registrovaného partnerství se 

věnuje druhá kapitola této práce, kdy stěžejní částí této kapitole, je především pojednání o 

rozdílnostech v institutu manželství a registrovaného partnerství, resp. rozdílnosti v právech a 

povinnostech manželů a registrovaných partnerů. Třetí kapitola této práce pak pojednává o 

možnostech homosexuálů založit homoparentální rodinu. Toto téma je dále rozebráno v kapitole 

čtvrté, která se věnuje již jen problematice osvojení, kdy nejprve je o institutu osvojení pojednáno 

v teoretické rovině. Stěžejní částí kapitoly je však spíše pojednání o české právní úpravě před 

novelou zákona o registrovaném partnerství, kdy tehdejší právní úprava, resp. ust. § 13 odst. 2 

zákona o registrovaném partnerství, výslovně zakazovala individuální osvojení registrovaným 

partnerům, kdy tento diskriminační stav byl následně odstraněn přelomovým nálezem Ústavního 

soudu, sp.zn. Pl. ÚS 7/15, který s účinností od 22. července 2016 umožnil i registrovaným 

partnerům individuálně osvojit dítě. Nutno zdůraznit, že současná právní úprava v České republice 

umožňuje homosexuálům toliko tzv. individuální osvojení, po novele zákona o registrovaném 

partnerství i registrovaným partnerům, nadále však vylučuje, aby se společnými osvojiteli staly 

homosexuální páry, kdy společnými osvojiteli se mohou stát pouze manželé.  Poslední kapitola se 

věnuje pojmu diskriminace v teoretickém kontextu, ale především pak v souvislosti s judikaturou 

Evropského soudu pro lidská práva, kdy jsou rozebrány jednotlivé stěžejní judikáty týkající se 



namítané diskriminace v souvislosti s právem homosexuálů na uzavření manželství a osvojení 

dítěte. Součástí této poslední kapitoly je také finální zhodnocení aktuální české právní úpravy se 

standarty Evropského soudu pro lidská práva, resp. Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod, a zodpovězení hlavní výzkumné otázky této práce – zda v České republice 

dochází k diskriminaci homosexuálů, když těmto je znemožněno uzavřít stejnopohlavní manželství 

a společně osvojit nebo přiosvojit dítě.  

Rigorózní práce reaguje na aktuální společenské dění v České republice, kdy dle názoru 

autorky nelze nadále legislativně přehlížet faktickou existenci homoparentálních rodin a stále sílící 

společenské snahy lobující za zrovnoprávnění homosexuálních párů s páry heterosexuálními, kdy 

sílí zejména podpora stejnopohlavního manželství a umožnění společného osvojení také 

homosexuálním párům. Pakliže by byl přijat koncept manželství pro všechny, odstranily by se tím 

veškeré trvající nerovnosti mezi heterosexuálními a homosexuálními páry a tento přístup by 

umožnil i homosexuálním párům založit a mít úplnou rodinu nejen po stránce faktické (jak je tomu 

v mnohých rodinách nyní), ale i po stránce právní se všemi právními důsledky tomu odpovídajícími. 

Tato změna by dle názoru autorky přinesla převážně jen pozitiva, zejm. doposud chybějící právní 

jistotu nejen homosexuálním rodičům, ale především dětem, o které homosexuální rodiče pečují, 

ačkoliv v současné době k nim pouze jeden z rodičů (ten biologický/právní) má veškerá práva a 

povinnosti, ale druhý z rodičů má práva a povinnosti velmi omezené a je v podstatě v právním 

vakuu, které ve svém důsledku může nejlepší zájem dítěte, o který by mělo jít především, výrazně 

ohrozit. 

 


