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Úvod 

Již během studia na vysoké škole jsem ze všech odvětví práva inklinovala nejvíce k oblasti 

práva rodinného. Vypracování mé diplomové práce na téma ,,Výživné zletilého dítěte‘‘ bylo pak zřejmě 

přirozeným vyústěním tohoto mého zájmu o rodinné právo. Nutno podotknout, že výběr tématu 

diplomové práce byl do velké míry ovlivněn i mou nepříjemnou osobní zkušeností, kdy jsem se 

musela s problematikou neplacení výživného sama potýkat. Téma své rigorózní práce ,,Soužití a 

rodičovství osob s homosexuální orientací a jejich diskriminace v této oblasti‘‘ jsem si pak na rozdíl od tématu 

diplomové práce nezvolila z důvodu osobní zkušenosti, ale čistě z důvodu zájmu o rodinné právo 

a zájmu o prohlubování znalostí v této oblasti, kdy rodinné právo je odvětvím práva, kterému bych 

se ve svém profesním životě chtěla převážně věnovat.  

Výběr tématu rigorózní práce byl bezesporu rovněž ovlivněn i aktuálním společenským 

děním, kdy problematika rodinných práv homosexuálů především práva na uzavření 

stejnopohlavního manželství a práva na osvojení dítěte je v posledních letech, nejen v zahraničí, 

ale i v tuzemsku, velice aktuální a hojně diskutovaná, a to jak právní, tak laickou veřejností a mému 

zájmu tak přirozeně také neunikla. Téma rodinných práv homosexuálů je zároveň velice 

kontroverzním. Příkladem uvádím poslední dostupnou statistiku CVVM1 z května 2019, ze které 

je patrné, jak je názor české společnosti nejednotný, když přijde na otázky týkající se rodinných 

práv homosexuálních mužů a žen.  
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1 Centrum pro výzkum veřejného mínění.  

2 SPURNÝ, Martin. Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2019. In: Cvvm.soc.cas.cz [online]. 07.06.2019 

[cit. 15.06.2019]. Dostupné z: https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4944-

postoje-verejnosti-k-pravum-homosexualu-kveten-2019. 

https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4944-postoje-verejnosti-k-pravum-homosexualu-kveten-2019
https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4944-postoje-verejnosti-k-pravum-homosexualu-kveten-2019
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 Jak jsem již předeslala a jak je z názvu práce patrné, práce je úzce zaměřena na problematiku 

soužití osob stejného pohlaví a jejich rodinných, resp. rodičovských práv především pak 

v souvislosti s osvojením dítěte homosexuály, kdy cílem této rigorózní práce je nejen přinést 

podrobný a ucelený právní rozbor této problematiky a zároveň zhodnotit aktuální právní situaci 

v ČR, ale především dospět k závěru, zda jsou homosexuálové v ČR v této oblasti diskriminováni 

či nikoliv. Odpověď na tuto otázku se pokusím nalézt nejen pomocí rozboru aktuální české právní 

úpravy, ale také s ohledem na historický vývoj práv homosexuálních mužů a žen a rovněž 

komparací s právní úpravou vybraných evropských států v této oblasti, a především pomocí 

stěžejní judikatury ESLP. 

 Práce je členěna na několik kapitol, kdy v první kapitole se zaměřím především na jednotlivé 

teoretické modely úpravy soužití homosexuálních dvojic a okrajově také na situaci ve vybraných 

evropských státech (zejm. Rakousko a Itálie), jakož i na historický vývoj právního postavení 

homosexuálů na našem území. V druhé kapitole práce bude podroben právnímu rozboru institut 

registrovaného partnerství, kdy stěžejním bude i komparace tohoto institutu s institutem 

manželství. V této souvislosti bude zejm. pojednáno o rozdílnostech v právech a povinnostech 

registrovaných partnerů a manželů. Ve třetí kapitole bude rozebrána obecně problematika 

rodičovství homosexuálů, a jaké jsou vlastně jejich faktické a právní možnosti, když chtějí založit 

rodinu, resp. mít dítě. Bude blíže pojednáno o právních institutech náhradní rodinné péče, ale také 

např. o asistované reprodukci a institutu náhradního mateřství. Čtvrtá kapitola se pak bude věnovat 

pouze problematice homoparentálních adopcí, kdy nejprve bude pojednáno o institutu osvojení 

v teoretické rovině, následně bude pojednáno o hmotněprávní a procesně právní úpravě tohoto 

institutu, dále budou rozboru podrobeny jednotlivé druhy osvojení a rovněž bude rozebrán právní 

stav před novelou zákona o registrovaném partnerství a právní stav po této novele, která byla 

výsledkem přelomového nálezu Ústavního soudu ČR, sp.zn. Pl. ÚS 7/15. O homoparentálních 

adopcích bude pro úplnost pojednáno i v evropských souvislostech (pozornost bude zaměřena 

opět na situaci v Rakousku a Itálii). V páté a poslední kapitole této práce bude rozebrána otázka 

diskriminace homosexuálů v oblasti rodinných práv, resp. práva na uzavření manželství a práva na 

osvojení dítěte a zároveň konečně zodpovězeno na mou výzkumnou otázku, zda v této souvislosti 

k diskriminaci homosexuálů dochází či nikoli. V práci nebude chybět ani zamyšlení se nad možnou 

budoucí českou právní úpravou, tedy úvahy de lege ferenda. 

 V práci budou hojně využívány odborné zdroje především pak odborná literatura a 

odborné články dostupné v právních časopisech jako je Právo a rodina, Rodinné listy, Bulletin advokacie 

a další. Hojně bude rovněž využívána judikatura, a to nejen judikatura tuzemských soudů, resp. ÚS, 

ale zejména stěžejní judikatura ESLP (přelomová rozhodnutí jako Fretté proti Francii, E.B. proti 



3 

 

Francii, Olliari proti Itálii a další). Jakýkoli právní rozbor se pak samozřejmě neobejde bez využití 

aktuální i minulé právní úpravy obsažené v právních předpisech. Při rozboru právní problematiky 

týkající se rodičovských práv homosexuálů pak půjde zejm. o Zákon o registrovaném partnerství, Zákon 

o rodině či Občanský zákoník, ale také o předpisy mezinárodní (např. Evropská úmluva o ochraně lidských 

právech a základních svobod či Evropská úmluva o osvojení dětí).  
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1 Soužití osob stejného pohlaví – teoreticko-právní aspekty, 

historický vývoj 

1.1 Nejen k právnímu vnímání homosexuality – historický exkurs 

 Pojem homosexualita asi netřeba ve 21. století nijak zvlášť definovat. Každý z nás 

pravděpodobně dobře ví, co si pod tímto pojmem představit a troufám si tvrdit, že rovněž každý 

z nás ve svém sociálním okolí, ať již blízkém či vzdáleném, zná někoho, kdo je homosexuálně 

orientovaný. Osoby se sexuální nákloností k osobám stejného pohlaví jsou v současné době 

společnostmi států více či méně přijímány, ale obecně je dle mého názoru možno říci, že postoj 

k homosexualitě je nyní spíše liberální a práva homosexuálních jedinců, potažmo párů, jsou 

v nejrůznějších oblastech života postupně rozšiřována. Jak však byla homosexualita vnímána ve 

století minulých?  

 Úvodem nutno říci, že homosexualita není ničím novým a její prvopočátky můžeme 

samozřejmě vysledovat až do dob samotného vzniku lidské civilizace. S nástupem křesťanství však 

homosexualita začala být vnímána jako jakási odchylka od křesťanského učení, projev čarodějnictví 

a jako ,,ohavný hřích‘‘ byla samozřejmě trestána a to až smrtelnými tresty. Po dlouhá staletí se toto 

trestní vnímání homosexuality prakticky nezměnilo. V českých zemích všeobecně platilo, že 

jakákoli mimomanželská sexuální aktivita mohla být kriminalizována. První trestní zákoník, platný 

v celé rakouské monarchii (tedy i na území nynější ČR) byl Constitutio Criminalis Theresiana z roku 

1768, který homosexuální chování řadil mezi zločiny proti dobrým mravům a čistotě. Trestem za 

toto jednání bylo upálení, v některých případech ,,pouze‘‘ dlouhodobé vězení a tělesné tresty. 

V roce 1787 na základě zákona Constitutio Criminalis Josephina, byly tresty za homosexuální chování 

mírnější, byl zrušen trest smrti a homosexuální projevy spadaly do oblastí přestupků a byly řešeny 

správními orgány nikoli soudy. Dekriminalizace však netrvala dlouho a již od roku 1803 s přijetím 

nového trestního zákona byla kriminalizace opět zavedena. Z trestů se však již nejednalo o trest 

smrti, nýbrž jen o vězení. V roce 1852 byl zaveden trestní zákon AGB3, který v českých zemích 

platil s menšími obměnami až do roku 1950. Homosexuální chování bylo vnímáno jako smilstvo 

proti přirozenosti a jako takové trestáno vězením. Vyvrcholení persekuce homosexuálů nastalo 

s nástupem totalitních režimů, zejm. v Německu a během druhé světové války byli homosexuálové 

podobně jako židé, tvrdě pronásledováni a posíláni do koncentračních táborů. Po druhé světové 

válce konkrétně v roce 1950 byl v tehdejším Československu přijat zákon č. 86/1950 Sb., podle 

kterého bylo homosexuální chování nadále považováno za trestné (ust. § 2414). V roce 1961 byl 

 
3  Allgemeines Bundesgesetz 

4 Pohlavní styk s osobou téhož pohlaví: 
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přijat zákon č. 140/1961 Sb. a trestnost homosexuálního chování přetrvávala pouze v případě, 

pokud byla osoba mladší 18 let. K definitivní dekriminalizaci homosexuality v Československu 

došlo až v roce 1990 s přijetím zákona č. 175/1990 Sb., kdy homosexualita byla v oblasti trestního 

práva zrovnoprávněna s heterosexualitou.5  

 Jak však ESPL ve svém přelomovém rozsudku Dudgeon proti Spojenému království 6 

z roku 1981, odsuzující trestnost homosexuálních pohlavních styků, podotkl, ,,dekriminalizace 

neznamená schválení‘‘ a jednoznačně tím tak vyjádřil svůj tehdejší postoj k homosexuálním vztahům, 

kdy podle něj tyto vztahy nepředstavují něco, čím by se člověk měl ve společnosti chlubit.7 V tomto 

rozsudku však ESLP zároveň vyslovil, že kriminalizace homosexuálních styků je neslučitelná 

s právem na ochranu soukromého života, vyjádřeným v čl. 8 EÚLP. 8  Můžeme jistě říci, že 

dekriminalizace byla prvním důležitým a pozitivním milníkem pro homosexuální jedince, resp. 

páry. Nynější tendence mnoha států jsou mnohem příznivější a směřují spíše k nediskriminaci, tj. k 

zrovnoprávnění homosexuálů s heterosexuály, kdy ve své práci se zaměřím především na 

ne/diskriminaci v oblasti práva rodinného se zaměřením na problematiku společného soužití 

homosexuálních dvojic (registrovaného partnerství, potažmo homosexuálního manželství) a 

problematiku rodičovství homosexuálů (především v souvislosti s homoparentálními adopcemi). 

 Závěrem zmíním medicínský postoj k homosexualitě. Zprvu byla homosexualita 

považována za nemoc, duševní poruchu či sexuální deviaci.9 ,,K definitivnímu vyjmutí došlo až 17. 

května 1990, kdy ji vyškrtla Světová zdravotnická organizace (WHO) ze svého Mezinárodního seznamu duševních 

chorob. Tento den byl později prohlášen Mezinárodním dnem boje proti homofobii, bifobii a transfobii (IDAHOT 

– International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia). V roce 1992 pak už nebyla 

 
(1) Kdo se pohlavně stýká s osobou téhož pohlaví, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1 

 a) s osobou mladší než osmnáct let, nebo 

 b) za úplatu. 

(3) Kdo se nabídne k pohlavnímu styku s osobou téhož pohlaví za úplatu, bude potrestán odnětím svobody na šest 

měsíců až tři léta. 

5 PROCHÁZKA, Ivo. Historie právních postojů k homosexualitě. In: Zpravodajstvi.ecn.cz [online]. [cit. 17.01.2019]. 

Dostupné z:  http://zpravodajstvi.ecn.cz/PRIVATE/logos/pravhist.htm.  

6 Rozsudek ESLP ze dne 22. října 1981, Dudgeon proti Spojenému království Velké Británie a Severního Irska, č. 7525/76. 

7 BOUČKOVÁ, Pavla. E.B v. Francie: Je odmítání adopce homosexuálním jednotlivcům diskriminační? Jurisprudence.  

2008, č. 2. s. 46. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

8 BOUČKOVÁ, Pavla aj. Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 425 s., s. 71. 

9 V roce 1952 zařadila Americká psychiatrická asociace homosexualitu mezi sociopatické poruchy a v roce 1968   

mezi sexuální deviace. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/25273/1/ASPI%253A/86/1950%20Sb.%2523241.1
http://zpravodajstvi.ecn.cz/PRIVATE/logos/pravhist.htm
https://www.noveaspi.cz/
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homosexualita do nového seznamu zařazená.‘‘ 10  Nynější názory světových i tuzemských odborníků 

z oblasti psychologie, psychiatrie či sexuologie a názory nejrůznějších zdravotnických asociací a 

organizací se již v podstatě shodují na tom, že homosexualita je normálním projevem lidské 

sexuality a nelze ji považovat za nemoc. ,, Existuje profesionální shoda na tom, že homosexualita představuje 

přirozenou variantu lidské sexuality bez jakéhokoliv vnitřně škodlivého efektu na zdraví příslušných lidí nebo lidí 

jim blízkých. V žádném z těchto jednotlivých projevů homosexualita nepředstavuje poruchu nebo nemoc, a proto 

nevyžaduje žádnou léčbu. Z těchto důvodů byla homosexualita vyjmuta z relevantních systémů klasifikací nemocí 

před několika desítkami let.‘‘11 Přední český sexuolog Radim Uzel v této souvislosti shodně uvedl, že 

,, homosexualita se nedá naučit, homosexualita je záležitost vrozená‘‘ a že ,,považovat homosexualitu za nemoc je 

zpozdilé nebo eventuálně nekoresponduje s moderními vědeckými poznatky‘‘12.  

 

1.2 Modely úpravy soužití homosexuálních dvojic  

 Soužití homosexuálních dvojic lze zpravidla rozdělit do tří skupin: a) manželství pro 

osoby stejného pohlaví, b) registrované spolusoužití, c) neregistrované spolusoužití. Níže 

tyto tři modely spolusoužití homosexuálů blíže specifikuji.  

 Jak je patrno z níže uvedené mapy Evropy, ve státech západní a severní Evropy převládá 

první z modelů tedy tzv. manželství pro všechny, zatímco institut registrovaného spolusoužití je 

jen v několika málo státech, mezi něž patří i ČR nebo Itálie. V zemích východní Evropy právní 

úprava spolusoužití osob stejného pohlaví naopak zcela chybí. 

 

 
10 FIALA, Jan. Před 28 lety přestala být homosexualita nemoc. Proč to trvalo tak dlouho? In: Praguepride.cz [online]. 24. 

04. 2018 [cit. 17.01.2019]. Dostupné z: https://www.praguepride.cz/cs/clanky/141-pred-28-lety-prestala-byt-

homosexualita-nemoc-proc-to-trvalo-tak-dlouho. Shodně také PICHLEROVÁ. Lucie. Registrované partnerství a 

manželství homosexuálních párů v evropském právu. Právo a rodina. 2015, č. 12, s. 15. Dostupné z: 

https://www.noveaspi.cz/. 

11 Pan American Health Organization. “CURES” FOR AN ILLNESS THAT DOES NOT EXIST.  Purported   

therapies aimed at changing sexual orientation lack medical justification and are ethically unacceptable. Dostupné z:  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Conversion-Therapies-EN.pdf. 

12 KUPKA, Petr. Slavný sexuolog Radim Uzel jasně na obhajobu gayů: K nařčení, že roznášejí AIDS a že 

homosexualita je nemoc. In: Parlamentnilisty.cz [online]. 15. 08. 2014 [cit. 17.01.2019].   Dostupné z:  

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Slavny-sexuolog-Radim-Uzel-jasne-na-obhajobu-gayu-K-

narceni-ze-roznaseji-AIDS-a-ze-homosexualita-je-nemoc-330865.  

https://www.praguepride.cz/cs/clanky/141-pred-28-lety-prestala-byt-homosexualita-nemoc-proc-to-trvalo-tak-dlouho
https://www.praguepride.cz/cs/clanky/141-pred-28-lety-prestala-byt-homosexualita-nemoc-proc-to-trvalo-tak-dlouho
https://www.noveaspi.cz/
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Conversion-Therapies-EN.pdf
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Slavny-sexuolog-Radim-Uzel-jasne-na-obhajobu-gayu-K-narceni-ze-roznaseji-AIDS-a-ze-homosexualita-je-nemoc-330865
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Slavny-sexuolog-Radim-Uzel-jasne-na-obhajobu-gayu-K-narceni-ze-roznaseji-AIDS-a-ze-homosexualita-je-nemoc-330865
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1.2.1 Manželství osob stejného pohlaví (,,same sex marriage‘‘) – nizozemský model 

 Manželství pro osoby stejného pohlaví představuje ze všech tří modelů ten, který je zcela 

jednoznačně nediskriminační, když umožňuje uzavřít manželství shodně jak heterosexuálům, tak 

homosexuálům. Představuje tedy ,,projev univerzalistické koncepce, tj. manželství z hlediska pohlaví 

snoubenců neutrální. … Tam, kde dojde k zakotvení pohlavně neutrálního manželství, dochází zpravidla (jako 

projev zásady rovnosti subjektů občanského práva) současně ke zrušení zvláštních zákonů upravujících partnerství 

osob stejného pohlaví, neboť se stávají redundantními.‘‘14. První zemí, která tento model do svého právního 

řádu zakotvila, bylo Nizozemsko, proto v tomto případě hovoříme o tzv. nizozemském modelu. 

Stalo se tak již v roce 2001. Dalšími zeměmi, které tento model po Nizozemí následovaly, byly 

např. Belgie (2003), Španělsko (2005), Norsko (2009), Švédko (2009), Portugalsko (2010), Dánsko 

(2012), Francie (2013), Velká Británie, resp. Anglie, Wales a Skotsko (2014), Lucembursko (2014) 

a Finsko (2015) 15 . Mezi poslední země, které akceptovali institut manželství také pro osoby 

s homosexuální orientací, bylo Rakousko (2019) a Severní Irsko (2020). 

Doposud je však na rozhodnutí každého členského státu, jestli zavede do svého právního 

řádu možnost uzavřít manželství i stejnopohlavním párům. Podle rozsudku ESLP ve věci Schalk 

 
13 PITOŇÁK, Michal. Mapa uznání soužití osob stejného pohlaví v Evropě. In: Queergeography.cz [online]. 07.03.2018 

[cit. 18.01.2019]. Dostupné z: https://www.queergeography.cz/sexualni-obcanstvi/mapa-uznani-souziti-osob-

stejneho-pohlavi-v-evrope/.  

14 RADVANOVÁ, Senta aj. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 213 s., s. 174. 

15 RADVANOVÁ, Senta aj. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 213 s., s. 174. 

https://www.queergeography.cz/sexualni-obcanstvi/mapa-uznani-souziti-osob-stejneho-pohlavi-v-evrope/
https://www.queergeography.cz/sexualni-obcanstvi/mapa-uznani-souziti-osob-stejneho-pohlavi-v-evrope/
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a Kopf proti Rakousku16 ze dne 24. června 2010 totiž ESLP judikoval, že článek 12 EÚLP17 

členským státům neukládá povinnost umožnit uzavřít manželství také homosexuálním párům. 

ESLP rozhodl, že neumožnění uzavření manželství homosexuálním párům není v rozporu s čl. 

1418 ve spojení s čl. 8 EÚLP19, tedy, že takovýto postup států nelze považovat za diskriminační ve 

smyslu ustanovení EÚLP. 

1.2.1.1 Rakousko 

Od roku 2010 mohly homosexuální páry v Rakousku vstupovat do registrovaného 

partnerství. Podle ust. § 2 zákona o registrovaném partnerství byl tento institut toliko pro páry 

stejného pohlaví. Naopak institut manželství byl podle ust. § 44 rakouského občanského zákoníku 

toliko pro osoby rozdílného pohlaví, tedy pro muže a ženu. Podle ustálené judikatury rakouských 

soudů by uzavření manželství mezi osobami stejného pohlaví bylo neplatné. Na základě shora 

uvedeného nebylo dvěma rakouským občankám žijícím v páru umožněno manželství uzavřít. Ženy 

se obrátily na rakouský ústavní soud a změna započala. Ve své ústavní stížnosti ženy především 

argumentovaly tím, že právní nemožnost uzavření manželství představuje porušení jejich práva na 

respektování soukromého a rodinného života a porušuje zákaz diskriminace. Dále poukázaly na 

skutečnost, že institut manželství byl zakotven v občanském zákoníku, který vstoupil v platnost 

v roce 1812. Tehdy bylo vnímání tohoto institutu odlišné od vnímání současného, kdy dnes není 

nedílnou součástí manželství pouze plození a výchova dětí, ale je spíše chápáno jako trvalé soužití 

dvou osob zahrnující všechny aspekty života. Uvedly, že není dán jediný objektivní důvod, proč 

homosexuální páry vylučovat z práva na uzavření manželství.20 

Rakouský ústavní soud ve svém přelomovém rozhodnutí ze dne 04. prosince 2017, AUT-

2017-3-003 vyslovil, že cílem přijetí zákona o registrovaném partnerství bylo bojovat proti 

diskriminaci homosexuálních žen a mužů tím, že jim byla dána možnost získat v mnoha právních 

ohledech stejné nebo obdobné postavení jako manželům. V posledních několika letech byla 

 
16 Rozsudek ESLP ze dne 24. června 2010, Schalk a Kopf proti Rakousku, č. 30141/04. 

17 Čl. 12 Úmluvy hovoří o tom, že muži a ženy mají právo uzavřít manželství a založit rodinu v souladu s vnitrostátními 

zákony, které upravují výkon tohoto práva. 

18 Čl. 14 Úmluvy zakazuje diskriminaci, tedy stanoví, že užívání práv a svobod přiznaných Úmluvou musí být  

zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, 

politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek rod nebo 

jiné postavení. 

19 Čl. 8 Úmluvy přiznává každému právo na respektování rodinného a soukromého života. 

20 Rozsudek rakouského Ústavního soudu ze dne 04. prosince 2017, AUT-2017-3-003. Shrnutí v angličtině dostupné  

z: https://www.vfgh.gv.at/downloads/Bulletin_2017-3_G_258-2017_04.12.2017.pdf. 

https://www.vfgh.gv.at/downloads/Bulletin_2017-3_G_258-2017_04.12.2017.pdf
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registrovaná partnerství přirovnávána k manželským párům a to i s ohledem na rodičovská práva, 

kdy zejm. mohli registrovaní partneři stejně jako manželé adoptovat dědi či využít umělé oplodnění. 

Navzdory tomu však dle názoru ústavního soudu udržování odděleného manželství pro osoby 

rozdílného pohlaví a registrovaného partnerství pro osoby stejného pohlaví naznačuje, že lidé 

s homosexuální orientací nejsou rovni lidem s heterosexuální orientací. Diskriminační účinek 

ústavní soud spatřoval v tom, že kdykoliv registrovaní partneři odkazují na svůj specifický rodinný 

stav, tedy že žijí v registrovaném partnerství, nemohou se vyhnout odhalení své sexuální orientace 

a riskují, že budou diskriminováni. Poskytování ochrany před takovými diskriminačními účinky je 

však základním cílem ústavní zásady rovnosti, jak je stanoveno v čl. 7 spolkového ústavního 

zákona. Ústavní soud proto shledal, že ustanovení občanského zákoníku, které stanoví, že 

manželství mohou uzavřít pouze osoby různého pohlaví a ustanovení zákona o registrovaném 

partnerství, které stanoví, že registrované partnerství mohou uzavřít pouze páry stejného pohlaví, 

jsou v rozporu se zásadou rovnosti a proto zrušeny jako neústavní. Ústavní soud stanovil 

rakouskému zákonodárci lhůtu, aby protiústavní ustanovení zrušil k 31. prosinci 2018.21 

S ohledem na shora uvedené mohou od 01. ledna 2019 stejnopohlavní páry v Rakousku 

uzavírat manželství. Registrované partnerství bylo naopak otevřeno také párům odlišného pohlaví. 

 

1.2.2 Registrované partnerství (,,registered partnership‘‘) – severský model 

 Tzv. severský model spolusoužití osob stejného pohlaví nese svůj název podle severských 

zemí, které první tento model zavedly do svých právních řádů. Jako první bylo v roce 1989 Dánsko, 

následováno v roce 1993 Norskem a v roce 1994 Švédskem. V současné době však tyto tři země 

vyznávají první z modelů, tj. manželství pro osoby stejného pohlaví, jak je patrno výše. ,,Registrované 

partnerství by se dalo označit za jakýsi mezičlánek mezi neexistující regulací a úplným zrovnoprávněním rodit 

tradičních a rodin sestávajících z osob stejného pohlaví.‘‘ 22 V rámci této formy spolusoužití jsou partnerům 

přiznána některá práva a povinnosti jako manželům. K bližší komparaci v podkapitole 2.4. Od 01. 

července 2006, kdy po dlouhých peripetiích nabyl účinnosti zákon č. 115/2006 Sb., o 

registrovaném partnerství, byla tato forma spolusoužití zařazena i do právního řádu ČR. ,,Od 

účinnosti zákona do konce roku 2014 uzavřelo registrované partnerství celkem 1930 párů (mužských dvojic bylo 

přibližně dvakrát tolik co ženských dvojic).‘‘ 23  

 
21 Tamtéž.  

22 PICHLEROVÁ, Lucie. Registrované partnerství a manželství homosexuálních páru v evropském právu. Právo a 

rodina. 2015, č. 12, s. 15. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

23 ZUKLÍNOVÁ, Michaela; DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří aj. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo. 

1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 196 s., s. 171. 

https://www.noveaspi.cz/
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1.2.2.1 Itálie 

V roce 2010 se italský ústavní soud na základě podnětů dvou tamních soudů, které se 

zabývaly žádostmi homosexuálních párů o uznání jejich práva na manželství, zabýval ustanoveními 

občanského zákoníku, kterými se řídí institut manželství. Předkládající soudy uvedly, že vzhledem 

k tomu, že podle italského práva není homosexuální manželství výslovně povoleno, ale ani 

zakázáno, existuje mezera v zákoně, kterou musí Ústavní soud vyplnit. Italský ústavní soud ve svém 

rozsudku ze dne 14. dubna 2010, č. 138/2010 deklaroval, že je na italském Parlamentu, aby určil 

konkrétní formu záruk lidských práv podle čl. 2 italské ústavy a že rovněž všechna ustanovení 

mezinárodních úmluv a nadnárodní právo jasně stanoví, že podrobnou úpravu těchto záležitostí 

ponechají na uvážení vnitrostátních orgánů, konkrétně Parlamentu.24 

 V roce 2014 řešil italský ústavní soud situaci, kdy manželský pár byl následně rozveden 

v rozporu s jejich přáním z toho důvodu, že jeden z manželů po uzavření manželství změnil 

pohlaví. Italský ústavní soud v rozsudku ze dne 11. června 2014, č. 170/2014 deklaroval, že ESLP 

sice nevyžaduje, aby členské státy uznávaly manželství osob stejného pohlaví, a že stát může mít 

legitimní zájem na zachování heterosexuální povahy manželství (viz rozsudek ESLP ve věci Schalk 

a Kopf proti Rakousku) nicméně zároveň rozhodl, že stát byl povinen přijmout příslušnou 

legislativu k poskytnutí ochrany v takovýchto situacích spočívající v jiné formě registrovaného 

partnerství.25 

Až v roce 2016 se k zemím s institucializovaným registrovaným partnerstvím přidala 

konečně také Itálie, to však až na základě rozhodnutí ESLP ve věci Oliari a ostatní proti Itálii 26, 

ve kterém ESLP konstatoval, že ,,Itálie tím, že vzdor nálezu tamního ústavního soudu nezakotvila do svého 

právního řádu registrované partnerství osob stejného pohlaví, porušila právo na ochranu soukromého a rodinného 

života zakotvené Evropskou úmluvou‘‘. ESLP tak rozhodl, že ,, právo na založení registrovaného partnerství je 

lidským právem a Itálie je povinna zavést do svého právního řádu takový institut jako minimální standard úpravy 

vztahů mezi lidmi stejného pohlaví‘‘.27 

Institut registrovaného partnerství (unioni civili) byl do italského právního řádu zakotven 

zákonem č. 76/201628. 

 
24 Rozsudek italského Ústavního soudu ze dne 14. dubna 2010, č. 138/2010. Dostupné z:  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/S2010138_en.pdf  

25 Rozsudek italského Ústavního soudu ze dne 11. června 2014, č. 170/2014. Dostupné z:  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/170-2014_en.pdf  

26 Rozsudek ESLP ze dne 21. července 2015, Oliari a ostatní proti Itálii, č. 18766/11 a 36030/11. 

27 PICHLEROVÁ. Lucie. Registrované partnerství a manželství homosexuálních páru v evropském právu. Právo a 

rodina. 2015, č. 12, s. 15. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

28 Zákon z 20. května 2016, č. 76 o občanských svazcích mezi osobami stejného pohlaví a o partnerském soužití.  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/S2010138_en.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/170-2014_en.pdf
https://www.noveaspi.cz/
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1.2.3 Společná domácnost, nesezdané soužití (,,domestic partnership‘‘)  

 ,,Neregistrované soužití neboli kohabitace představuje neformalizovanou formu svazku… Tato forma 

soužití se vztahuje na heterosexuální i homosexuální páry.‘‘ 29 Lze tak říci, že se opět jedná o model, který 

ve své podstatě není diskriminační. Je to však model, který párům přiznává jen velmi málo práv a 

povinností v porovnání se dvěma předchozími modely spolusoužití. ,,Jedná se o faktické manželství, 

kdy spolu dvě osoby bez ohledu na pohlaví trvale žijí ve společné domácnosti.‘‘ 30 

 

1.3 Reakce na homosexualitu v českých zemích -  vývoj právní 

úpravy 

 V podkapitole 1.1. této rigorózní práce byl stručně rozebrán historický vývoj vnímání 

homosexuality v českých zemích, kdy důležitým milníkem byla dekriminalizace homosexuálních 

styků od roku 1961, resp. od roku 1990. V této podkapitole bude zaměřena pozornost na vývoj 

právní úpravy v ČR od počátku 90. let až do současnosti, tj. do roku 2020. 

 

1.3.1 Stav před a po přijetí zákona o registrovaném partnerství 

 Jak již bylo výše zmíněno, dne 01. července 2006 nabyl účinnosti zákon č. 115/2006 Sb., o 

registrovaném partnerství (dále jen jako ,,zákon o registrovaném partnerství‘‘ nebo ,,ZoRP‘‘), jimž 

byl do českého právního řádu přijat institut registrovaného partnerství. Do přijetí zákona o 

registrovaném partnerství, ČR vyznávala model společné domácnosti, neregistrovaného 

spolusoužití (podkapitola 1.2.3) a osoby stejného pohlaví tak neměly možnost jakékoli právní 

aprobace svého svazku. Nutno však říci, že snahy o zohlednění alternativních forem soužití do 

právního řádu ČR se objevují již na počátku 90. let minulého století. 

 V letech 1992-1993 vláda připravovala novelizaci tehdejšího zákona o rodině, nicméně 

paragrafy týkající se homosexuálního soužití byly nakonec vypuštěny. Roku 1995 byl předložen 

návrh zákona o registrovaném partnerství s velmi strohou úpravou týkající se toliko společného 

nájmu bytu a otázek dědictví. K projednání tohoto návrhu tehdy z politických důvodů nedošlo. 

V roce 1998 byl předložen první ucelený návrh zákona o registrovaném partnerství, vláda jej však 

zamítla. Stejný osud měl i návrh z roku 1999. Opakované pokusy byly v letech 2001 až 2004. 

 
Dostupné z: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg. 

29 PICHLEROVÁ. Lucie. Registrované partnerství a manželství homosexuálních páru v evropském právu. Právo a 

rodina. 2015, č. 12, s. 15. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

30 RADVANOVÁ, Senta aj. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 213 s., s. 170. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg
https://www.noveaspi.cz/
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Teprve v roce 2005 byl návrh zákona o registrovaném partnerství poprvé schválen Poslaneckou 

sněmovnou a následně i Senátem, prezident republiky však využil svého ústavního práva a zákon 

Poslanecké sněmovně vrátil. V březnu roku 2006 však bylo prezidentovo veto přehlasováno. 

Zákon č. 115/2006 Sb. se tak s účinností od 01. července 2006 stal součástí českého právního 

řádu.31  

 Přijetím ZoRP zavedla ČR tzv. dualistickou koncepci, tedy institut manželství pro páry 

heterosexuální a institut registrovaného partnerství pro páry homosexuální. 

 V porovnání se severskými evropskými zeměmi, které model registrovaného spolusoužití 

zavedly jako první, jsme institucionalizaci registrovaného partnerství provedli relativně pozdě. 

Naopak např. Itálie přijala institut registrovaného partnerství do svého právního řádu až o celých 

deset let později než naše země, tj. až v roce 2016 (k tomuto blíže v podkapitole 1.2.2.1).  

 

1.3.2 Stav po přijetí nového občanského zákoníku  

 Při vypracovávání návrhu nového občanského zákoníku zde byly i záměry zavést 

problematiku registrovaného partnerství do tohoto zákona a to do části druhé s nadpisem ,,Zapsané 

partnerství‘‘. Od tohoto záměru však bylo upuštěno, a byť nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, dále jen jako ,,OZ‘‘) obsahuje komplexní úpravu rodinného práva, institut 

registrovaného partnerství zůstává z tohoto komplexního kodexu vyčleněn a hlavním pramenem 

právní úpravy tak zůstává nadále zákon o registrovaném partnerství. Nutno však zdůraznit, že 

občanský zákoník na mnoha místech institut registrovaného partnerství zmiňuje. Jedná se např. o 

ust. § 22 odst. 1 OZ, který řadí registrované partnery mezi tzv. osoby blízké. Dále v ust. § 29 odst. 

2 OZ, kdy změnou pohlaví zaniká registrované partnerství. V části druhé OZ je to např. § 885 OZ 

stanovující registrovanému partneru povinnost podílet se na péči o dítě svého partnera. ,,Praví-li 

zákon "podílí se", rozumí se tím nejen právo, ale také povinnost zúčastňovat se na péči o dotyčné dítě a na jeho 

výchově. Je třeba ale zdůraznit, že v podstatě jde právě jen o péči o osobu dítěte spojenou s jeho výchovou. Další 

povinnosti a práva rodiče tyto osoby nemají (ani osobní, resp. statusová práva, ani další práva náležející do rodičovské 

odpovědnosti, ani vyživovací povinnost)‘‘ 32. Důležitým ustanovením je zajisté také ust. § 3020 OZ, které 

říká, že ,,ustanovení částí první, třetí a čtvrté o manželství a o právech a povinnostech manželů platí obdobně 

pro registrované partnerství a práva a povinnosti partnerů ‘‘. Tím zcela jasně říká, že část druhá OZ, tedy 

část zabývající se rodinným právem, nelze na problematiku registrovaného partnerství použit, nelze 

tedy např. obdobně použít ustanovení o právech a povinnostech manželů, ale tyto práva a 

 
31 RADVANOVÁ, Senta aj. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 213 s., s. 176. 

32 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. In: ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský zákoník: Komentář, Svazek 

II, (§655-975). Praha: Wolters Kluwer, 2014. 752 s. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

https://www.noveaspi.cz/
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povinnosti jsou pro registrované partnery upraveny ve speciálním zákoně, tedy v zákoně o 

registrovaném partnerství. 

1.3.3 Aktuální tendence 

 V poslední době se v české společnosti hojně diskutuje o možnosti uzavření manželství 

homosexuály. Nutno však říci, že toto téma je velice kontroverzní a najdou se jak jeho zastánci, tak 

jeho výrazní odpůrci. Ve hře je novela OZ (sněmovní tisk 201/033), předložená skupinou poslanců 

Poslanecké sněmovně dne 12. června 2018, která navrhuje výraznou změnu OZ a dalších 

souvisejících zákonů. Přijetím novely by mělo dojít k úplnému zrovnoprávnění heterosexuálních a 

homosexuálních párů, když manželství nadále nebude svazek muže a ženy, ale svazek ,,dvou lidí‘‘, 

tedy i lidí stejného pohlaví.  Tato univerzalistická koncepce manželství není v právu evropských 

zemí novum a v současné době je zavedena v několika desítkách evropských zemí zejména západní 

a severní Evropy (k tomu blíže podkapitola 1.2.1). Novela rovněž navrhuje, aby se zavedením 

univerzalistické koncepce byl zrušen ZoRP.   

 Hlavním důvodem navrhované právní úpravy ,, je poskytnout stejnopohlavním párům a jejich dětem 

stejnou důstojnost a stejnou ochranu rodinného života, jako je zákonem poskytována manželům a jejich dětem a 

zajistit jim tak rovné postavení nejen ve společnosti, ale i v právu. Cílem navrhované právní úpravy tedy není přiznat 

registrovaným partnerům jiná nebo vetší práva než manželům. Podle občanského zákoníku (§ 655 OZ) je hlavním 

účelem manželství založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Lesbické a gay páry mohou 

takto definovaný účel naplnit stejně jako heterosexuální páry‘‘ 34.  

 Navrhovaná novela byla poprvé projednávána v listopadu 2018 a podruhé v březnu 2019. 

Další projednávání je navrženo na pořad 41. schůze Poslanecké sněmovny od 03. března 2020. Je 

zřejmé, že cesta k případnému schválení této novely bude ještě dlouhá a trnitá, neboť se najdou její 

výrazní odpůrci, kteří považují uzákonění manželství za předstupeň uzákonění manželství pro 

bisexuály, zoofily nebo pedofily.35  

 Silnými odpůrci iniciativy ,,manželství pro všechny‘‘ jsou také poslanci politického klubu 

KDU-ČSL, kteří naopak navrhují zakotvení manželství jako svazku muže a ženy přímo do Ústavy, 

resp. do LZPS. Konkrétně navrhují změnu čl. 32 LZPS, kde je zakotveno, že ,, rodičovství a rodina 

 
33 V době odevzdání této rigorózní práce se novela OZ nachází v 1. čtení. 

34 Důvodová zpráva k návrhu zákona (sněmovní tisk 201/0), kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=201&CT1=0.  

35 Poslanci se opět střetli kvůli uzákonění manželství homosexuálů. In: Ceskenoviny.cz [online]. 26.03.2019 [02.04.2019]. 

Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/poslanci-se-opet-stretli-kvuli-uzakoneni-manzelstvi-

homosexualu/1737420.  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=201&CT1=0
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/poslanci-se-opet-stretli-kvuli-uzakoneni-manzelstvi-homosexualu/1737420
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/poslanci-se-opet-stretli-kvuli-uzakoneni-manzelstvi-homosexualu/1737420
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jsou pod ochranou zákona‘‘, ale napříště by dle jejich návrhu měl znít: ,, Rodičovství, rodina a manželství 

jako svazek muže a ženy jsou pod ochranou zákona‘‘ 36. 

  

 
36 BIDRMANOVÁ, Markéta; KOSOVÁ, Pavlína. Duel: Kdo má právo na manželství? Výhradně muž a žena, nebo i 

páry stejného pohlaví? In: Seznamzpravy.cz [online]. 19.06.2018 [cit. 02.04.2019]. Dostupné z:  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdo-ma-pravo-na-manzelstvi-vyhradne-muz-a-zena-nebo-i-pary-stejneho-

pohlavi-49659.  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdo-ma-pravo-na-manzelstvi-vyhradne-muz-a-zena-nebo-i-pary-stejneho-pohlavi-49659
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdo-ma-pravo-na-manzelstvi-vyhradne-muz-a-zena-nebo-i-pary-stejneho-pohlavi-49659


15 

 

2 Registrované partnerství – aktuální právní úprava v ČR 

 Jak již bylo několikrát zmíněno, hlavním pramenem právní úpravy institutu registrovaného 

partnerství je zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 

zákonů (dále jen ,,ZoRP‘‘). Zákon nabyl účinnosti 01. července 2006. Dalším pramenem právní 

úpravy je samozřejmě také zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ‘‘), avšak úprava 

v něm obsažená se podle ust. § 3020 OZ použije na institut registrovaného partnerství obdobně a 

to pouze úprava obsažená v části první, třetí a čtvrté OZ. 

 Do přijetí ZoRP nebylo umožněno partnerům stejného pohlaví jakkoliv právně stvrdit svůj 

dlouhodobý společný svazek. Dle důvodové zprávy tento stav představoval ,,projev homofobie (strachu 

z homosexuality a nenávisti k jejím nositelům) a stojí v přímém rozporu se zásadami osobní svobody a rovnosti, 

nediskriminace na základě jiného postavení a dosažitelnosti práva, které zaručuje ústava tohoto státu v článku 1 a 

3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod v souladu s článkem 13 Římské smlouvy a s článkem 21 Charty 

základních práv Evropské unie‘‘37. Výše uvedené bylo podle slov samotného zákonodárce hlavním 

důvodem pro přijetí ZoRP. Zákonodárce dále uvádí, že důvodem pro přijetí ZoRP je, že osoby 

různého pohlaví mají dvě možnosti spolusoužití a to ve formě manželství a konkubinátu a osoby 

stejného pohlaví nemají možnost žádnou (dle mého názoru jelikož je konkubinát faktickým spolu 

soužitím dvou osob nezávisle na pohlaví, mají i homosexuálové tuto možnost). Rovněž uvádí, že 

pakliže by institut registrovaného partnerství byl otevřen i pro osoby různého pohlaví, zůstala by 

diskriminační nerovnost mezi homosexuály a heterosexuály zachována, když heterosexuálové by 

měly možnost uzavřít manželství nebo registrované partnerství, zatímco homosexuálům by bylo 

umožněno uzavřít pouze registrované partnerství. Důvod, proč není uzavření manželství 

umožněno také stejnopohlavním párům, zůstává zákonodárcem zamlčen. Zákonodárce byl 

přesvědčen, že ZoRP ,,bude mít příznivé sociální dopady, neboť bude jasným signálem, že spolu žijící páry 

stejného pohlaví jsou plnoprávnými a nediskriminovanými členy společnosti‘‘38. Zda se se zavedením ZoRP 

odstranila diskriminace homosexuálů, bude rovněž předmětem zkoumání a to především v kapitole 

5 této práce. 

 Níže bych ráda definovala institut registrovaného partnerství, zápovědi registrovaného 

partnerství, jak registrované partnerství vzniká a zaniká a jaká jsou vlastně vzájemná práva a 

povinnosti registrovaných partnerů, to vše rovněž v komparaci s institutem manželství. 

 

 
37 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

38 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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2.1 Definice pojmu 

 Podle ust. § 1 ZoRP je registrované partnerství trvalé společenství dvou osob stejného 

pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem. ,,K relevantním a zásadním charakteristikám 

patří trvalost společenství a zákonem upravený způsob vzniku.‘‘ 39 Uzavřením registrovaného partnerství se 

mění osobní status osoby, která se stává partnerem a tento statusový poměr má pak význam pro 

celý právní řád. Osoby opačného pohlaví, tj. muž a žena, samozřejmě dle dikce ust. § 1 ZoRP do 

registrovaného partnerství vstoupit nemohou, těm je vyhrazen institut manželství, kdy manželství 

může uzavřít pouze muž a žena (ust. § 655 OZ). 

 

2.2 Zápovědi registrovaného partnerství 

 Zápovědi neboli zákonné překážky uzavření registrovaného partnerství jsou uvedeny v ust. 

§ 4 ZoRP, kde je vymezeno, že do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon nezakazuje. Ze 

ZoRP dále vyplývá, že zákon zakazuje uzavřít registrovaného partnerství osobám opačného 

pohlaví, osobám mladším 18 let (překážka věku), osobám s omezenou svéprávností v této oblasti, 

osobám, které již dříve uzavřely manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek osob stejného 

pohlaví v zahraničí, a toto manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek nadále trvá 

(překážka bigamie). Do partnerství rovněž nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii 

přímé a sourozenci (překážka příbuzenství). Dle ust. § 4 odst. 2 ZoRP je podmínkou pro vstup do 

partnerství rovněž povinnost alespoň jedné z osob vstupujících do partnerství být občanem ČR. 

 Zákonné překážky, které brání vstupu do registrovaného partnerství, jsou velmi podobné 

s překážkami bránícími uzavření manželství. Jen co se týče překážky věku, ta je speciální pro 

registrované partnerství, když bez dalšího neumožňuje osobám stejného pohlaví uzavřít 

registrované partnerství osobám mladším 18 let. Tato překážka není absolutní pro uzavření 

manželství a ve výjimečných případech je možné tuto překážku zhojit (povolením soudu dle ust. § 

672 odst. 2 OZ). Minimální věk osoby, která hodlá vstoupit do manželství, je 16 let. Výjimečnými 

případy, kdy lze překážku věku zhojit, budou zajisté např. situace, kdy je dívka, která hodlá vstoupit 

do manželství těhotná.  

 

2.3 Vznik a zánik registrovaného partnerství 

 I v případech, kdy osoby stejného pohlaví hodlají vstoupit do registrovaného partnerství je 

obdobně jako u manželství důležité nejprve zkoumat, zda jsou splněny všechny zákonné podmínky 

pro uzavření registrovaného partnerství, tedy zda není dána některá z výše uvedených zápovědí. 

 
39 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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Můžeme hovořit o podobném řízení jako v případě manželství, a to o tzv. předoddavkovém řízení. 

,,Účelem tohoto řízení je snaha o to, aby nedocházelo k porušení zákona a aby následně nebylo nutné rozhodovat o 

neplatnosti resp. o neexistenci partnerství.‘‘ 40 V ust. § 32 – 35 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu 

a příjmení (dále jen ,,MZ‘‘) je stanoven výčet dokladů, které musí osoby předložit. Řízení je 

ukončeno stanovením termínu pro vstup do registrovaného partnerství.41 Je to např. rodný list, 

doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel, pravomocný rozsudek o rozvodu 

předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí 

soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera a další. 

 Dle ust. § 2 ZoRP ,,partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou 

souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují co partnerství‘‘. Osoby činí 

prohlášení před registrujícím matričním úřadem, resp. před matrikářem. Prohlášení se týká pouze 

toho, že osobám vstupujícím do partnerství nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. 

Nečiní se prohlášení o společném příjmení jako u manželství. Dle ust. § 72 a násl. MZ však mohou 

partneři následně požádat o změnu příjmení na matričním úřadě. O uzavření partnerství musí být 

sepsán protokol, který podepisují partneři, matrikář, případně tlumočník. Nevyžadují se dva svědci 

jako při uzavření manželství. Název registrované partnerství je odvozen nejspíš od registrace, tj. 

zápisu do knihy partnerství (ust. § 20a MZ). 

 Neexistence a neplatnost partnerství je vymezena v ust. § 5 a § 6 ZoRP. Rozdíl je v tom, že 

neexistentní partnerství v minulosti vůbec nevzniklo, kdežto neplatné partnerství v minulosti 

vzniklo, ale následně bylo prohlášeno za neplatné. O neplatnosti nebo neexistenci partnerství 

rozhoduje soud i bez návrhu. Řízení o neplatnosti nebo neexistenci partnerství je upraveno 

v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen ,,ZŘS‘‘). 

 Možné způsoby zániku registrovaného partnerství upravuje ZoRP v ust. § 14. Partnerství 

zaniká smrtí jednoho z partnerů nebo prohlášením jednoho z partnerů za mrtvého. Partnerství také 

zaniká rozhodnutím soudu o zrušení partnerství. Třetí důvod pro zánik registrovaného partnerství 

je uveden v ust. § 29 OZ a to změnou pohlaví.  

 Ke zrušení registrovaného partnerství lze přistoupit na návrh jednoho z partnerů, jestliže 

ten prokáže, že partnerský vztah již fakticky netrvá (ust. § 16 ZoRP). Důvod pro zrušení 

registrovaného partnerství se tak liší od důvodu pro rozvod manželství, kterým je pouze tzv. 

kvalifikovaný rozvrat manželství. Jestliže se k návrhu na zrušení partnerství připojí i druhý partner, 

soud nezkoumá, zda partnerský vztah již fakticky netrvá, a rozhodne o zrušení partnerství (ust. § 

 
40 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka aj. Rodinné právo. 2. vydání. Praha: 

C.H. Beck, 2017, 400 s., s.131. 

41 Tamtéž, s. 131. 
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17 ZoRP). Ve druhém případě se jedná o podobnou situaci jako v případě tzv. 

nesporného/smluveného rozvodu, kdy soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství. Faktická 

odluka manželů po dobu šesti měsíců a potřebná dohoda manželů o jejich majetkových poměrech, 

bydlení, příp. výživného po rozvodu a jsou – li  manželé zároveň rodiči nezletilých dětí, tak rovněž 

soudem schválená dohoda o dětech, není v případech zrušení registrovaného partnerství 

vyžadována. 

 Z hlediska frekvence zániku registrovaného partnerství, tedy míry ,,zrušitelnosti‘‘, lze 

registrované partnerství prozatím považovat za stabilnější formu spolusoužití osob, neboť o 

zrušení žádá zhruba 14%, kdežto míra rozvodovosti dosahuje v posledních letech v průměru 50%. 

42 Samozřejmě tyto orientační statistické údaje nelze příliš přeceňovat a to především s ohledem na 

to, že registrované partnerství je v našem právním řádu teprve 13 let, na rozdíl od institutu 

manželství, které má mnohonásobně delší právní tradici. Rovněž je nutné zohlednit fakt, že do 

registrovaného partnerství vstupuje méně párů než do manželství.  

 

2.4 Práva a povinnosti registrovaných partnerů - komparace s institutem 

manželství 

 Práva a povinnosti registrovaných partnerů se do jisté míry shodují s právy a povinnostmi 

manželů. Povinnosti a práva partnerů jsou vymezeny v ust. § 8 an. ZoRP, zatímco zakotvení práv 

a povinnosti manželů nalezneme v ust. § 687 an. OZ. Obecně však lze říci, že institut 

registrovaného partnerství přiznává homosexuálním párům méně práv než manželům institut 

manželství. Komparace práv a povinností registrovaných partnerů a manželů bude předmětem níže 

uvedeného pojednání. 

 Dle ust. § 8 odst. 1 ZoRP mají partneři v partnerství stejné povinnosti a práva. Naproti 

tomu ust. § 687 odst. 1 OZ stanoví, že manželé mají rovné povinnosti a rovná práva. Ust. § 687 

odst. 2 OZ rovněž zakotvuje práva a povinnosti manželů osobní povahy. Hovoříme především o 

vzájemné úctě manželů, povinnosti žít spolu, povinnosti věrnosti, povinnosti vzájemně respektovat 

svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství a vytvářet zdravé rodinné prostředí 

a společně pečovat o děti. Tyto práva a povinnosti nejsou pro svou obecnost přímo vynutitelné. 

Tato vzájemná práva a povinnosti jsou však pro harmonické manželství stěžejní a jejich neplnění 

 
42 Úhrnná rozvodovost v letech 1950-2017. In: Czso.cz [online]. 06.12.2018 [cit. 05.04.2019]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/uhrnna-rozvodovost-v-letech-1950-2017 a FIALA, Jan; KROPÁČEK, Jiří; POLÁK, 

Michal. Grafika: Registrovaná partnerství fungují přes 10 let. Kolik párů si řeklo ano, kolik rozvedlo. In: 

Zprávy.aktualne.cz [online]. 11.02.2017 [cit. 05.04.2019]. Dostupné z:  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/grafika-

registrovana-partnerstvi/r~5fb3d54aec4811e6b0800025900fea04/.  

https://www.czso.cz/csu/czso/uhrnna-rozvodovost-v-letech-1950-2017
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/grafika-registrovana-partnerstvi/r~5fb3d54aec4811e6b0800025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/grafika-registrovana-partnerstvi/r~5fb3d54aec4811e6b0800025900fea04/
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pak ve svém důsledku může způsobit kvalifikovaný rozvrat manželství. Nutno podotknout, že tato 

výše uvedená práva a povinnosti nenalezneme v ZoRP.  Důvodová zpráva k ZoRP ale uvádí, že 

při úpravě vzájemného postavení partnerů se navrhuje vyjít z určité obdoby úpravy vztahů mezi 

manžely. Lze tak dovodit, že práva a povinnosti osobní povahy, tedy vzájemná práva a povinnosti 

manželů zakotvené v ust. § 687 odst. 2 OZ jsou i právy a povinnostmi registrovaných partnerů. 

Pro úplnost je nutné zmínit, že o záležitostech partnerského soužití rozhodují oba partneři 

společně, nedohodnou – li se v podstatných věcech, rozhodne na návrh některého z nich soud (ust. 

§ 8 odst. 2 ZoRP, obdobně ust. § 692 OZ). 

 Registrovaní partneři podobně jako manželé mají zákonné zástupčí právo, tzn. partner je 

oprávněn zastupovat druhého partnera v jeho běžných záležitostech, zejm. přijímat za něho běžná 

plnění, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak (ust. § 9 odst. 1 ZoRP, obdobně ust. § 696 

OZ). Pakliže partner jedná v běžné záležitosti za druhého partnera, zavazuje tímto svým jednáním 

oba partnery solidárně, tj. společně a nerozdílně. To platí pro závazky vzniklé nejen v době trvání 

partnerství, ale i v případě, že partnerství bylo následně prohlášeno za neplatné nebo zaniklo (ust. 

§ 9 odst. 2 ZoRP). V případě partnerství se zákonné zástupčí právo a důsledky z něho vyplývající 

neuplatní tehdy, jestliže jiné osobě (tj. osobě, se kterou jeden z partnerů jedná) bylo známo, že 

druhý partner účinky vyplývající z jednání partnera proti ní výslovně vyloučil (ust. § 9 odst. 3 

ZoRP). Zákonné zástupčí oprávnění u manželů se mimo výše uvedeného důvodu neuplatní také 

tehdy, zruší – li toto právo na návrh manžela soud a i v případě, že spolu manželé nežijí podle ust. 

§ 691 odst. 2 OZ, tj. když jeden z manželů opustil rodinnou domácnost, aniž k tomu má důvod 

zvláštního zřetele hodný a odmítá se vrátit (k tomu ust. § 696 odst. 2 a 3 OZ).  

 Co se týče vyživovací povinnosti, přejal ZoRP tehdejší úpravu obsaženou v ZoR. Stejně 

jako u manželů rozeznáváme dva druhy vyživovací povinnosti, a to vyživovací povinnost 

v průběhu trvání registrovaného partnerství a vyživovací povinnost po zrušení registrovaného 

partnerství.43 Dle ust. § 10 ZoRP mají partneři vzájemnou vyživovací povinnost. Pro určení 

rozsahu vyživovací povinnosti, je nezbytně důležité, aby životní úroveň (tj. hmotná a kulturní) obou 

partnerů byla zásadně stejná. Vyživovací povinnost mezi partnery předchází vyživovací povinnosti 

dětí, tzn. že partneři jsou primárně povinni výživou, nikoli děti. Je možné konstatovat, že pakliže 

partneři nejsou schopni (nikoli ochotni) této povinnosti dostát, může být dána vyživovací 

povinnost dětí. Úprava vyživovací povinnosti mezi partnery je v zásadě shodná jako mezi manžely, 

kdy úpravu nalezneme v ust. § 697 OZ. V ZoRP rovněž nalezneme úpravu vyživovací povinnosti 

partnerů po zrušení partnerského soužití. Pokud bylo partnerské soužití zrušeno, může bývalý 

partner, který není schopen se sám živit, žádat od bývalého partnera, aby mu přispíval na 

 
43 RADVANOVÁ, Senta aj. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 213 s., s. 180. 



20 

 

přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Nedohodnou – li se, 

rozhodne soud o výživném na návrh některého z nich (ust. § 11 odst. 1 ZoRP). Ust. § 11 odst. 2 

ZoRP pojednává o tzv. sankčním výživném, tj. výživném, které náleží bývalému partnerovi, který 

se na trvalém rozvratu společného vztahu nepodílel a jemuž byla zrušením partnerského vztahu 

způsobena závažná újma. V takovém případě může soud přiznat výživné až na dobu tří let od 

zrušení partnerského soužití a to ve stejném rozsahu, v jakém by vznikla vyživovací povinnost 

v případě, že partnerské soužití by nebylo zrušeno. Tedy lze s odkazem na ust. § 10 odst. 2 ZoRP 

konstatovat, že by se jednalo o vyživovací povinnost v rozsahu, aby životní úroveň bývalých 

partnerů byla zásadně stejná. Je zajímavé, že podmínkou pro zrušení registrovaného soužití je 

pouhá fakticita netrvání partnerského vztahu, kdežto pro stanovení sankčního výživného je nutné 

zkoumat také trvalý rozvrat společného vztahu a zkoumat, který z partnerů se na tomto rozvratu 

nepodílel. Právní úpravu výživného po rozvodu manželů a právní úpravu sankčního výživného 

nalezneme v ust. § 760 an. OZ. Shodně jako u výživného bývalých manželů, lze u výživného 

bývalých partnerů stanovit, že právo na výživné pro dobu po zrušení partnerského soužití zanikne 

vyplacením jednorázové částky. Hovoříme o tzv. odbytném (ust. § 11 odst. 5 ZoRP a ust. § 761 

odst. 1 OZ). Ust. § 11 odst. 5 ZoRP hovoří o tom, že odbytné lze stanovit pouze na základě 

písemné smlouvy mezi bývalými partnery. Ust. § 761 odst. 1 OZ hovoří pouze o ujednání mezi 

bývalými manžely. S odkazem na ust. § 757 odst. 2 OZ pak můžeme dovodit, že i v tomto případě 

se vyžaduje písemná forma dohody a to dokonce s úředně ověřenými podpisy. Právo na výživné 

mezi bývalými partnery zaniká rovněž dnem smrti povinného partnera nebo jeho prohlášením za 

mrtvého, anebo kdy oprávněný bývalý partner uzavře manželství nebo nové partnerské soužití (ust. 

§ 11 odst. 4 ZoRP). Pro úplnost uvádím, že v ust. § 12 ZoRP nalezneme společná ustanovení pro 

určení a splatnost výživného mezi partnery nebo bývalými partnery. Při určení výživného musí 

soud zejména přihlédnout k odůvodněným potřebám oprávněného partnera, jakož i 

k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného partnera (ust.. § 12 odst. 1 ZoRP). 

Výživné nelze přiznat, jestliže by bylo v rozporu s dobrými mravy (ust. § 12 odst. 2 ZoRP). Dle 

ust. § 12 odst. 3 ZoRP se výživné poskytuje v pravidelných opětujících se částkách. Výjimkou 

z tohoto pravidla je pak zajisté již výše zmíněný institut odbytného. Proti pohledávkám na výživné 

je započtení přípustné jen dohodou (ust. § 12 odst. 4 ZoRP). Právo na výživné se nepromlčuje, 

promlčení však podléhají jednotlivá opětující se plnění. Právo na výživné lze přiznat jen ode dne 

zahájení soudního řízení (ust. § 12 odst. 5 ZoRP), nikoli zpětně. Zpětné přiznání práva na výživné 

a to až tři roky zpětně ode dne zahájení soudního řízení nalezneme jen u výživného dětí (ust. § 922 

odst. 1 OZ). Výživné pro neprovdanou matku a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a 

porodem lze přiznat i nazpět, nejdéle však dva roky ode dne porodu (ust. § 922 odst. 2 OZ).  
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 V ZoRP budeme marně hledat jakékoli ustanovení o tom, že vznikem registrovaného 

partnerství, vznikne mezi partnery společné jmění. ,,Mezi partnery nevzniká ex lege žádné majetkové 

společenství obdobné společnému jmění manželů, které může vzniknout jen mezi manželi. Není – li ujednáno jinak, 

nabývá každý z partnerů do svého výlučného jmění, resp. nabývající společně do podílového spoluvlastnictví. Obdobně 

jako druh a družka v rámci nesezdaného soužití.‘‘ 44 Registrovaných partnerům je tak ponecháno na vůli, 

jaký majetkový režim si v rámci registrovaného partnerství zvolí, nepochybně je možné si ujednat, 

režim společného jmění a stanovit si tak pravidla, které ex lege platí v rámci společného jmění 

manželů.45 

 Ustanovení o společném bydlení registrovaných partnerů, resp. ustanovení podobné ust. 

§ 744 a 745 OZ, stanovující odvozené právo bydlení či společné nájemní právo manželů, v ZoRP 

také nenalezneme. Otázkou je proč i v této oblasti zákonodárce registrované partnery 

znevýhodňuje oproti manželům. Situace registrovaných partnerů je zde obdobná situaci 

nesezdaných párů. Registrovaným partnerům je tedy ponecháno na vůli, jak si své poměry v této 

oblasti upraví.  

 Co se týče práv a povinnosti registrovaných partnerů k dětem, o tomto bude pojednáno 

v následující kapitole. 

 Z výše uvedeného je patrné, že práva a povinnosti registrovaných partnerů jsou v některých 

oblastech, jako je výživné či zástupčí právo téměř identické s právy a povinnostmi manželů. 

K zrovnoprávnění došlo i např. v oblasti dědického práva. ,,Podle § 1635 a 1636 dědí manžel v první 

a ve druhé třídě dědiců zákonné posloupnosti (což se odráží též v hypotéze § 1637). Ve spojení s § 3020 bude 

takto dědit po zemřelém registrovaném partneru pozůstalý registrovaný partner. Jinak řečeno, v rámci dědické 

zákonné posloupnosti má registrovaný partner stejné postavení jako manžel.‘‘46 

 K zamyšlení pak zůstává, proč zákonodárce nezrovnoprávnil registrované partnery i v 

ostatních oblastech např. společného bydlení, společného jmění či např. nepřiznal pozůstalému 

registrovanému partneru právo na vdovský důchod 47(ust. § 49 zákona č. 155/1995 Sb., zákon o 

důchodovém pojištění). 

  

 
44 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka aj. Rodinné právo. 2. vydání. Praha: 

C.H. Beck, 2017, 400 s., s.134. 

45 ZUKLÍNOVÁ, Michaela; DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří aj. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016, 196 s., s. 175. 

46 FRINTA, Ondřej. In: DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; FIALA, Josef. Občanský zákoník: Komentář, Svazek VI, (§ 2521-

3081). Praha: Wolters Kluwer, 2014, 1516 s. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

47  BUREŠOVÁ, Kateřina. Homoparentální rodina. Rekodifikace & praxe, 2015, č. 9, s. 8. Dostupné z: 

https://www.noveaspi.cz/.  

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/11398/1/ASPI%253A/89/2012%20Sb.%25231635
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/11398/1/ASPI%253A/89/2012%20Sb.%25231636
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/11398/1/ASPI%253A/89/2012%20Sb.%25231637
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/11398/1/ASPI%253A/89/2012%20Sb.%25233020
https://www.noveaspi.cz/
https://www.noveaspi.cz/
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2.5 Procesně právní úprava 

 Prozatím bylo pojednáno pouze o hmotněprávní úpravě institutu registrovaného 

partnerství. V této kapitole bych ráda shrnula procesně právní úpravu této problematiky.  

 Hlavním pramenem procesně právní úpravy registrovaného partnerství je zákon č. 

292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen ,,ZŘS‘‘). Část druhá hlava pátá ZŘS je 

věnována řízení ve věcech rodinně právních. Oddíl prvý se zabývá problematikou řízení ve věcech 

manželských a partnerských. Konečně pak pododdíl třetí je nazván Řízení ve věcech statusových 

partnerských, jimiž jsou řízení o určení, zda tu partnerství je či není, řízení o neplatnost partnerství a 

řízení o zrušení partnerství. Dále je však pouze odkázáno na právní úpravu řízení ve věcech 

statusových manželských (ust. § 399 odst. 2 ZŘS). Přiměřená aplikace všech ustanovení o řízení ve 

věcech statusových manželských však samozřejmě není možná. V řízení o určení, zda tu partnerství 

je či není příkladmo uvádím např. ust. § 378 ZŘS. ,,Z povahy věci je vyloučeno použití § 378 z. ř. s., neboť 

zřejmě nemůže nastat situace, kdy by bylo třeba rozhodovat o otcovství a o právech a povinnostech ke společnému 

dítěti, když aktuální česká právní úprava a biologická realita vylučuje, aby registrovaní partneři měli společné dítě. 

Vyloučena je také aplikace § 379 z. ř. s. Pokud se navrhovatel nedostaví k jednání, nemělo by to mít za následek 

zastavení řízení, protože soud je ve smyslu § 7 zákona o registrovaném partnerství oprávněn rozhodovat o tom, že 

partnerství není - nevzniklo, i bez návrhu.‘‘ 48 Totéž platí u řízení o neplatnosti partnerství, kde je ust. § 

379 ZŘS vyloučeno. Co se týče řízení o zrušení partnerství, nelze především pro hmotněprávní 

rozdílnost tohoto institutu s rozvodem manželství použít ust. § 389 odst. 2 ZŘS, ,,neboť soud v řízení 

o zrušení partnerství nezkoumá příčiny, pro které spolu partneři nežijí, a nedávalo by proto smysl soudu ukládat, 

aby dbal na odstranění těchto příčin‘‘ 49. 

 Je však nutné si uvědomit, že ZŘS je procesní předpis, který v zásadě upravuje tzv. řízení 

nesporná. V případech, kdy bude soud rozhodovat např. o výživném, tedy půjde o řízení ve své 

podstatě sporné, bude soud postupovat dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen 

,,OSŘ‘‘). OSŘ je tak dalším stěžejním pramenem procesně právní úpravy v oblasti registrovaného 

partnerství. 

 Je tak možné shrnout, že procesně právní úprava institutu registrovaného partnerství je 

obsažena především v ZŘS a OSŘ, a pro určení, jaký předpis se aplikuje, bude rozhodující, zda 

v dané věci půjde o řízení nesporné či sporné. Závěrem dodávám, že dalším předpisem, kde také 

nalezneme procesně právní úpravu této problematiky, je MZ.  

 
48 KORNEL, Martin. In: LAVICKÝ, Petr aj. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. Řízení nesporné 

– praktický komentář.  Praha: Wolters Kluwer, 2015. 1012 s. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

49 Tamtéž. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/15875/1/ASPI%253A/292/2013%20Sb.%2523378
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/15875/1/ASPI%253A/292/2013%20Sb.%2523379
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/15875/1/ASPI%253A/115/2006%20Sb.%25237
https://www.noveaspi.cz/
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3 Rodičovství homosexuálů 

 Následující kapitola rigorózní práce bude pojednávat o faktických a právních možnostech 

homosexuálů založit rodinu a být její součástí, zejm. o možnostech homosexuálů vychovávat dítě.  

 

3.1 Tradiční pojetí rodiny, pojem homoparentální rodina  

 Legální definici pojmu rodina v českém právním řádu nenalezneme. Např. z ust. § 775 OZ 

a ust. § 776 OZ50 je však možné dovodit, že ČR se přiklání spíše k tradičnímu, konzervativnímu 

modelu rodiny. V tradičním pojetí je rodina ,, chápána jako soužití v manželství žijícího může a ženy a 

v manželství narozeného dítěte /dětí. Z takové definice pak implicitně plyne i definice rodiče, kterým v souladu 

s tímto pojetím rodiny může být pouze jednotlivec, který se rozhodne žít v páru s osobou opačného pohlaví a tuto 

svou volbu právně stvrdí aktem uzavření manželství. Tím jsou striktně vzato z tradičního rodičovství vyloučení 

jedinci s přiznanou homosexuální orientací, ti, kdo se rozhodnou pro ,,single‘‘ život, a ti, kdo žijí v páru, ale nechtějí 

uzavřít manželství‘‘51. Zřejmě je však možné se shodnout, že tradiční koncept rodiny, tak jak byl 

popsán výše, je již dávno společenskou realitou překonán. Chápat rodinu pouze jako společenství 

muže a ženy žijících v manželství společně s dětmi narozenými v tomto manželství, by bylo zcela 

zcestné a neodpovídající současným společenským tendencím. Rodina může být tvořena 

nesezdanými páry a to nejen páry opačného pohlaví, ale i páry pohlaví stejného. Rodina může být 

tvořena rodiči a dětmi, kdy děti mohou být narozeny v manželství, ale i mimo něj. Děti mohou být 

rodiči zplozeny přirozenou cestou, ale i dalšími způsoby, jenž jsou moderní reprodukční medicínou 

nabízeny. Rodina může být tvořena rodiči a dětmi, přitom rodičovství nemusí být nutně založeno 

biologickou cestou, ale cestou právní např. prostřednictvím osvojení. V této souvislosti můžeme 

rozlišovat rodiče biologického, rodiče právního či rodiče sociálního52. Rodina však může být také 

bezdětná.  

Je zcela jednoznačné, že existuje nemalé množství modelů rodiny modifikujících rodinu 

v tradičním pojetí. Proto by dle mého názoru rodina neměla být vnímána příliš úzkoprse a od 

tradičního pojetí by mělo být spíše upuštěno, neboť zcela jednoznačně toto pojetí neodpovídá 

 
50 Za rodiče dítěte je považována matka, tj. žena, která dítě porodila a dále otec, jehož otcovství je určeno na základě 

jedné ze zákonných domněnek. 

51 GROCHOVÁ, Martina. Přístup k rodičovství v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Jurisprudence, 

2018, roč. 2018, č. 3, s. 26-40. 

52 Z důvodové zprávy k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ust. § 885): Dosavadní právní úprava je  

obohacena o právo, resp. obdobné právo toho, kdo nejsa manželem žije manželským životem v rodinné domácnosti 

s rodičem dítěte a dítětem (tzv. sociální rodič).  
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aktuální společenské realitě. Domnívám se, že akceptovány by měly být i další modely rodiny, někdy 

nazývány jako rodiny ,,netradiční‘‘ včetně rodiny homoparentální a to i na úrovni právní. 

 V následujících řádcích bych tedy ráda pojednala o tzv. homoparentální rodině. Tento 

pojem je poměrně mladý a poprvé byl použit až na sklonku minulého století francouzskými 

aktivisty. 53 Homoparentální rodina pak zcela jednoznačně neodpovídá tradičnímu pojetí rodiny, o 

niž bylo pojednáno výše, jelikož se jedná o ,,model rodiny, v níž jsou děti nebo dítě vychovávány 

homosexuálními rodiči‘‘54. Bylo by naivní si myslet, že takovéto rodiny v ČR neexistují. Je asi možné 

konstatovat, že česká společnost existenci homoparentálních rodin nepopírá a jako existující 

fenomén je uznává. Český právní řád však stále upřednostňuje tradiční model rodiny a k právům 

homosexuálů na rodinný život a v otázkách rodičovství těchto osob je spíše konzervativní. 

V následujících podkapitolách práce bych se ráda zaměřila na práva a možnosti homosexuálů v této 

oblasti.  

 

3.2 Obecně k právu homosexuálů na rodinný život 

 V této souvislosti je nutné si nejprve vymezit pojem rodinný život. Ačkoli právní předpisy 

používají termín rodinný a soukromý život, legální definici těchto pojmů nikde nenalezneme. V 

rozhodnutí ESLP ve věci Marckx proti Belgii55, ESLP shledal, že ,,pojem rodinný život předpokládá 

existenci rodiny‘‘. Co se týče pojmu soukromý život, pak ESLP ve svém rozhodnutí Evans proti 

Spojenému království56, konstatoval, že ,,soukromý život je širší a zahrnuje též právo na respektování 

rozhodnutí stát se nebo nestát se rodičem‘‘. V rozhodnutí ve věci E.B. proti Francii 57 pak ESLP vyjádřil, 

že ,,neexistuje žádné obecné právo založit rodinu (ve smyslu práva mít dítě, ať už v biologickém, či sociálním smyslu, 

které by bylo chráněno čl. 8 Úmluvy‘‘ 58. V rozhodnutí Schalk a Kopf proti Rakousku 59 ESLP vyslovil, 

že soužití stejnopohlavních párů (které splňuje kritéria stabilního de facto partnerství) spadá pod 

pojem rodinný život. 

  Rodinný a soukromý život každého jednotlivce a to bez ohledu na jeho sexuální orientaci 

je chráněn před neoprávněným zasahováním. Na národní úrovni je toto garantováno v čl. 10 odst. 

 
53 BUREŠOVÁ, Kateřina. Homoparentální rodina. Rekodifikace & praxe, 2015, č. 9, s. 8. Dostupné z:   

https://www.noveaspi.cz/.  

54 Tamtéž. 

55 Rozsudek ESLP ze dne 13. června 1979, Marckx proti Belgii, č. 6833/74. 

56 Rozsudek ESLP ze dne 10. dubna 2007, Evans proti Spojenému království, č. 6339/05. 

57 Rozsudek ESLP ze dne 22. ledna 2008, E. B. proti Francii, č. 43564/02. 

58 GROCHOVÁ, Martina. Přístup k rodičovství v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Jurisprudence, 

2018, roč. 2018, č. 3, s. 26-40. 

59 Rozsudek ESLP ze dne 24. června 2010, Schalk a Kopf proti Rakousku, č. 30141/04. 

https://www.noveaspi.cz/
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2 LZPS, na evropské úrovni je to čl. 8 EÚLP. ,,Z obou výše uvedených ustanovení, tak jak jsou koncipována, 

a prioru nelze dovozovat jakékoliv vymahatelné právo každého na založení vlastní rodiny, ale spíše (toliko) ochranu 

rodinného stavu fakticky již existujícího.‘‘ 60 

 

3.3 K možnostem homosexuálů založit a mít rodinu s výjimkou osvojení 

 Přijetím ZoRP bylo státem uznáno společenství dvou osob stejného pohlaví a do jisté míry 

byly homosexuálům přiznány velmi podobná či dokonce stejná práva a povinnosti jako manželům 

(k tomuto pojednání v podkapitole 2.4). Úplného zrovnoprávnění homoparentální rodiny 

s rodinou v tradičním pojetí se však homosexuálové nedočkali. Přesto však homoparentální rodiny, 

tedy rodiny, kde jsou děti vychovávány homosexuálními rodiči, existují. Jak dlouho bude možné 

tento faktický stav přehlížet? 

 Jedinou zmínkou týkající se rodičovství homosexuálů v ZoRP je vlastně jen ust. § 13  odst. 

1 ZoRP hovořící o tom, že existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti 

partnera vůči jeho dítěti ani překážkou svěření jeho dítěte do jeho výchovy. Dále se uvádí, že 

partner, který je rodičem, je povinen zajistit vývoj dítěte a důsledně chránit jeho zájmy při použití 

přiměřených výchovných prostředků, tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a ohrožena jeho 

zdraví a tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Tímto je vlastně jen výslovně deklarováno, že 

uzavřením registrovaného partnerství se poměry registrovaného partnera k jeho vlastnímu dítěti či 

dětem nikterak nemění a že jeho rodičovská odpovědnost a veškerá práva a povinnosti z tohoto 

vyplývající zůstávají zachována. Opačný přístup by bylo možno shledat za diskriminační.61 

 Je zřejmé, že homosexuálnímu rodiči by měly bez výjimky zůstat zachována rodičovská 

práva a povinnosti k vlastnímu dítěti. Toto deklaroval i ESLP ve věci Salqueiro Da Silva Mouta 

proti Portugalsku62. V tomto případě se portugalský občan obrátil se stížností na ESLP z toho 

důvodu, že bylo jeho dítě svěřeno do péče matky jen proto, že on byl homosexuálně orientován a 

sdílel domácnost se svým partnerem. ESLP v tomto případě shledal porušení čl. 8 ve spojení s čl. 

14 EÚLP.63  

 
60 BURKERTOVÁ, Eva; KREJČÍKOVÁ, Helena; VÁŇOVÁ, Lucie. Homosexuálové a právo na rodinný život. 

Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2015, č. 2, s. 25. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

61 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka aj. Rodinné právo. 2. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2017, 400 s., s. 134. 

62 Rozsudek ESLP ze dne 21. března 2000, Salqueiro Da Silva Mouta proti Portugalsku, č. 33290/96. 

63 BOBEK, Michal; BOUČKOVÁ, Pavla; KÜHN, Zdeněk. Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007,  

471 s., s. 277. 

https://www.noveaspi.cz/
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Níže bych ráda pojednala o tom, jaké faktické a právní možnosti mají homosexuálové (resp. 

homosexuální páry) v případě, že chtějí založit a mít rodinu. K možnosti osvojení homosexuály 

pak bude pojednáno v následující samostatné kapitole této práce.  

3.3.1 Faktická péče o dítě  

  Asi nejčastější situací, kdy mohou homosexuálové vychovávat společně dítě, je tehdy, je- li 

jeden z homosexuálního páru biologickým nebo právním (tj. vlastním) rodičem dítěte a toto dítě 

má svěřeno do péče. Ust. § 13 odst. 2 ZoR totiž říká, že pokud jeden z partnerů pečuje o dítě a oba 

partneři žijí ve společné domácnosti, podílí se na výchově dítěte i druhý partner, povinnosti týkající 

se ochrany vývoje a výchovy dítěte se vztahují i na tohoto partnera. Velice podobnou úpravu pak 

nalezneme také v ust. § 885 OZ, který stanoví, že pečuje-li o dítě jeden z rodičů, podílí se na péči 

o dítě a jeho výchově i manžel nebo partner rodiče dítěte, žije – li s dítětem v rodinné domácnosti. 

To platí i pro toho, kdo s rodičem dítěte žije, aniž s ním uzavřel manželství nebo registrované 

partnerství, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti. Zákonodárce tak výslovně připustil existenci 

homoparentální rodiny, ale v této souvislosti přiznal partneru, který není vlastním rodičem dítěte 

pouze právo podílet se na péči a výchově dítěte, resp. povinnost týkající se ochrany tohoto vývoje 

a výchovy dítěte. Další práva k dítěti mu však přiznána nejsou. Důvodová zpráva toliko uvádí, že 

,,partner bude mít k biologickému, či dříve do péče svěřenému nebo osvojenému dítěti svého partnera, které má ve 

výchově, v zásadě vztah nevlastního rodiče s tomu odpovídajícími právy a povinnostmi‘‘64. Sociální rodič, tj. 

nevlastní rodič, který žije s dítětem ve společné domácnosti, pečuje o dítě, podílí se na jeho výchově 

a výživě, má práva k dítěti výrazně omezená. Ačkoliv se o dítě většinou zcela dobrovolně s vlastním 

rodičem stará, nemá další zvláštní práva, jako např. právo zastupovat dítě, právo za něj právně 

jednat, nemá ani právo na informace o dítěti (o jeho zdravotním stavu, vzdělání, apod.). 65 

Komentářová literatura k tomuto uvádí následující: ,, Praví-li zákon "podílí se", rozumí se tím nejen právo, 

ale také povinnost zúčastňovat se na péči o dotyčné dítě a na jeho výchově. Je třeba ale zdůraznit, že v podstatě jde 

právě jen o péči o osobu dítěte spojenou s jeho výchovou. Další povinnosti a práva rodiče tyto osoby nemají (ani osobní, 

resp. statusová práva, ani další práva náležející do rodičovské odpovědnosti, ani vyživovací povinnost)‘‘66.  

 Praktické důsledky absence práv sociálního rodiče k dítěti však mohou být nedozírné, a to 

především v situacích, kdy druhý z partnerů (tj. biologický/právní rodič) zemře. Jaký bude vlastně 

 
64 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

65 BUREŠOVÁ, Kateřina. Homoparentální rodina. Rekodifikace & praxe, 2015, č. 9, s. 8. Dostupné z:   

https://www.noveaspi.cz/. 

66 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. In: ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský zákoník: Komentář, 

Svazek II, (§655-975). Praha: Wolters Kluwer, 2014. 752 s. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

https://www.noveaspi.cz/
https://www.noveaspi.cz/
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osud dítěte? Smrtí vlastního rodiče totiž již jednoznačně nebudou naplněny podmínky ust. § 13 

odst. 2 ZoRP potažmo ust. § 885 OZ. Společná domácnost zanikne, zanikne tedy i právo sociálního 

rodiče podílet se na výchově dítěte? Bude dítě svěřeno do péče druhého z biologických rodičů? Co 

když ale vztah dítěte a druhého biologického rodiče není natolik silný, jako vztah dítěte a sociálního 

rodiče, nebo není tento vztah vůbec vybudován? I přesto by bylo dítě napříště svěřeno do péče 

biologického rodiče namísto rodiče sociálního? Osobně si myslím, že jelikož české rodinné právo 

stále lpí na tradiční koncepci rodiny a rodičovství založeném primárně přirozenou cestou, tak by 

v takovýchto případech byla upřednostněna rodina biologická (dítě by bylo svěřeno do péče 

druhého biologického rodiče, případně do péče jiné osoby spojené biologickým příbuzenstvím 

s dítětem). Myslím si, že rozhodujícím kritériem by však jednoznačně měl být zájem dítěte. Pakliže 

má dítě k sociálnímu rodiči namísto biologických příbuzných, vybudován vztah natolik silný, že jej 

samo dítě považuje za svého otce či matku, zcela jednoznačně je v zájmu dítěte, aby se sociální 

rodič stal rodičem právním, tzn., aby mu právo umožnilo nabýt k dítěti plná rodičovská práva, 

včetně rodičovské odpovědnosti, vyživovací povinnosti a dalších.  

 Výše byla popsána tzv. faktická péče homosexuální osoby o dítě, která může vzniknout jen 

za podmínek ust. § 13 odst. 3 ZoRP a ust. § 885 OZ. Jak výše vidno, tato faktická péče o dítě v sobě 

zahrnuje pramálo práv osoby pečující o dítě. Zákonodárce připustil existenci homoparentální 

rodiny, ale její úplnou legalizaci nepřipustil. 

 

3.3.2 Náhradní péče o dítě 

 Péče homosexuální osoby nebo osob se může uskutečňovat i v rámci tzv. náhradní péče o 

dítě. Náhradní péčí o dítě se rozumí svěření dítěte do péče jiné osoby, pěstounství a poručenství, 

o nichž je pojednáno níže. Pramenem právní úpravy institutu náhradní rodinné péče je ust. § 928 

an. OZ. 

 

3.3.2.1 Poručenství 

 Na rozdíl od faktické péče o dítě nebude institut poručenství v praxi využíván příliš často. 

Poručenství jakožto jedna z forem náhradní rodinné péče přichází do úvahy teprve tehdy, není– li 

tu žádný z rodičů, který má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném 

rozsahu. V takovýchto případech jmenuje soud dítěti poručníka. Poručník má vůči dítěti zásadně 

všechny povinnosti a práva jako rodič, ale nemá k dítěti vyživovací povinnost.67 Ust. § 931 odst. 1 

OZ dále hovoří o tom, že není-li to v rozporu se zájmy dítěte, jmenuje soud poručníkem toho, 

koho naznačili rodiče, ledaže tato osoba poručenství odmítne. Jinak soud jmenuje poručníkem 

 
67 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ust. § 928. 
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některou z osob příbuzných nebo blízkých dítěti nebo jeho rodině, ledaže rodič takovou osobu 

výslovně vyloučil. Není-li takové osoby, jmenuje soud poručníkem jiného vhodného člověka. Dle 

ust. § 932 ods.t 1 OZ může být poručníkem jen plně svéprávná osoba, která způsobem svého 

života zaručuje, že je schopna poručníka řádně vykonávat. Před jejím jmenováním do funkce 

poručníka soud zjistí, zda její jmenování není v rozporu se zájmem dítěte. Dle ust. § 932 odst. 2 

OZ může soud do funkce poručníka jmenovat i dvě osoby; budou jimi zpravidla manželé. 

 S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že rozhodujícím kritériem pro určení osoby 

poručníka či poručníků by měl být zájem dítěte a v zásadě nic nebrání tomu, aby se poručníkem 

stala osoba s homosexuální orientací, případně obě tyto osoby, pakliže splňují další předpoklady 

dané zákonem (svéprávnost, vhodný způsob života). S ohledem na dikci ust. § 932 odst. 2 OZ je 

však nepochybné, že upřednostněni jsou heterosexuální manželské páry před páry ostatními tedy i 

před páry homosexuálními. Zákonodárce tak tímto opětovně vyjádřil svůj konzervativní postoj 

k otázce vnímání rodiny nebo spíše setrval na přístupu zavedeném novelou ZoR z roku 1998.68  

 

3.3.2.2 Pěstounství 

 Institut pěstounství jakožto další forma náhradní rodinné péče, pak na rozdíl od 

poručenství, přiznává pěstounovi pouze právo resp. povinnost osobní péče o dítě (ust. § 966 odst. 

1 OZ). Dle ust. § 958 odst. 1 OZ může soud svěřit dítě do osobní péče pěstounovi, nemůže – li o 

dítě osobně pečovat žádný z rodičů. Dle ust. § 960 odst. 1 OZ zůstávají rodičům zachovány jejich 

práva a povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, s výjimkou práv a povinností, které 

zákon stanoví pěstounovi. Dle ust. § 960 odst. 2 OZ mají rodiče nadále právo se s dítětem osobně 

stýkat i právo na informace o dítěti, ledaže soud z důvodu hodných zvláštního zřetele rozhodne 

jinak. Stejně tak zůstává zachována vyživovací povinnost rodičů k dítěti (ust. § 961 odst. 2 OZ). 

Můžeme tak zkonstatovat, že co se týče obsahu, je pěstounská péče velice podobná tzv. faktické 

péči o dítě. Pěstounovi je podobně jako osobě dle ust. § 13 odst. 2 ZoRP nebo ust. § 885 OZ 

přiznáno pouze právo resp. povinnost osobní péče. Ostatní práva a povinnosti zůstávají zachovány 

biologickému/ právnímu rodiči. Pěstoun při výchově dítěte vykonává pouze přiměřeně povinnosti 

a práva rodičů. Je povinen a oprávněn rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte, v těchto 

záležitostech dítě zastupovat a spravovat jeho jmění. Má povinnost informovat rodiče dítěte o jeho 

podstatných záležitostech. Vyžadují-li to okolnosti, stanoví další povinnosti a práva pěstouna soud 

(ust. § 966 odst. 2 OZ). 

 Pěstounem může být dle ust. § 962 odst. 1 OZ osoba skýtající záruky řádné péče, musí mít 

bydliště na území České republiky a musí souhlasit se svěřením dítěte do pěstounské péče. Dle ust. 

 
68 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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§ 962 odst. 2 OZ ujala-li se osobní péče o dítě osoba příbuzná nebo dítěti blízká, dá jí soud přednost 

před jinou osobou, ledaže to není v souladu se zájmy dítěte. Individuálním pěstounem tedy může 

být i osoba s homosexuální orientací, a pakliže je to v zájmu dítěte a tato osoba splňuje další 

předpoklady pro to stát se pěstounem, nic by jejímu pěstounství bránit nemělo. Homosexuálním 

párům je však na rozdíl od poručenství, pěstounství zapovězeno, jelikož ust. § 964 odst. 1 OZ 

explicitně stanoví, že dítě může být svěřeno do společné pěstounské péče společným pěstounům, 

pokud jsou manželé. Z důvodové zprávy vyplývá, že se jedná ,,o tradiční úpravu společné pěstounské péče 

pěstounů, kteří jsou manžely, včetně důsledků jejich rozvodu pro dítě, resp. úmrtí jednoho z nich. Z povahy věci 

vyplývá, že se společná pěstounská péče neuvažuje v případě osob žijících v nesezdaném soužití, nebo v registrovaném 

partnerství‘‘ 69 . Zákonodárce opět slepě odkazuje na tradici, místo aby reflektoval aktuální 

společenskou realitu a osobám s homosexuální orientací poskytl možnost stát se společnými 

pěstouny.  

 

3.3.2.3 Svěření dítěte do péče jiné osoby 

 Velice podobnou úpravu jako u pěstounství nalezneme u institutu svěření dítěte do péče 

jiné osoby. Dle ust. § 953 odst. 1 OZ může soud svěřit dítě do osobní péče jiného člověka (tzv. 

pečující osoba), nemůže – li o dítě pečovat žádný z rodičů ani poručník. Pečující osoba stejně jako 

pěstoun musí skýtat záruky řádné péče, mít bydliště na území České republiky a souhlasit se 

svěřením dítěte do osobní péče (ust. § 954 odst. 1 OZ). Opět má přednost osoba příbuzná nebo 

dítěti blízká. Povinnosti a práva pečující osoby vymezí soud, jinak se přiměřeně použijí ustanovení 

o pěstounství (ust. § 955 OZ). V souladu s ust. § 955 OZ se pak jistě aplikuje i ust. § 964 odst. 1 

OZ, které vylučuje, aby se společnými pečujícími osobami staly jiné osoby než manželé. Samostatně 

pečující osobou však může být osoba s homosexuální orientací. 

 

3.3.3 Asistovaná reprodukce – umělé oplodnění a náhradní mateřství 

 Asistovaná reprodukce jako další z alternativních možností plánovaného rodičovství je 

upravena v ust. § 3 až § 11 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen 

,,ZoSZS‘‘) a její financování, tj. úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je pak 

upravena zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (resp. ust. § 15 odst. 3). 

 Dle ust. § 3 odst. 1 ZoSZS se asistovanou reprodukcí rozumí: metody a postupy, při kterých 

dochází k odběru zárodečných buněk, k manipulaci s nimi, ke vzniku lidského embrya oplodněním 

vajíčka spermií mimo tělo ženy, k manipulaci s lidskými embryi, včetně jejich uchovávání, a to za 

účelem umělého oplodnění ženy 

 
69 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 



30 

 

 a) ze zdravotních důvodů při léčbě její neplodnosti nebo neplodnosti muže, jestliže  

  1. je málo pravděpodobné nebo zcela vyloučené, aby žena otěhotněla přirozeným 

      způsobem nebo aby donosila životaschopný plod, a 

  2. jiné způsoby léčby její neplodnosti nebo neplodnosti muže nevedly nebo s  

      vysokou mírou pravděpodobnosti nepovedou k jejímu otěhotnění, nebo 

 b) pokud jde o potřebu časného genetického vyšetření lidského embrya, je-li zdraví 

 budoucího dítěte ohroženo z důvodu prokazatelného rizika přenosu geneticky 

 podmíněných nemocí nebo vad, jejichž nositelem je tato žena nebo muž. 

 Jednou z metod asistované reprodukce je pak např. umělé oplodnění, které je definováno 

v ust. § 3 odst. 3 ZoSZS. Jedná se o postup, při kterém dojde k zavedení spermií do pohlavních 

orgánů ženy nebo přenos lidského embrya vzniklého oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy 

do pohlavních orgánů ženy. Dle ust. § 3 odst. 4 ZoSZS lze pro umělé oplodnění použít vajíčka 

získaná od ženy, spermie získané od muže, který se ženou podstupuje léčbu neplodnosti společně, 

případně zárodečné buňky darované jinou osobou. Zákon hovoří o tzv. anonymním dárci a 

zároveň definuje, že jím může být pouze žena, která dosáhla věku 18 let a nepřekročila věk 35 let, 

nebo muž, který dovršil věk 18 let a nepřekročil věk 40 let. Zárodečné buňky, tj. vajíčka a spermie, 

lze použít pouze pro umělé oplodnění. 

 Dle výše uvedeného je zřejmé, že metody asistované reprodukce slouží toliko k léčbě 

neplodnosti. Nelze tyto metody využívat např. pro účely volby pohlaví budoucího dítěte, s 

výjimkou případů, kdy použitím metod a postupů asistované reprodukce lze předejít vážným 

geneticky podmíněným nemocem s vazbou na pohlaví (ust. § 5 odst. 2 ZoSZS). 

 Jak vyplývá z ust. § 3 odst. 4 ZoSZ a explicitně pak z ust. § 6 odst. 1 ZoSZS je asistovanou 

reprodukci, resp. umělé oplodnění, možno poskytnout pouze neplodnému páru na základě jejich 

společné žádosti. Neplodným párem se rozumí pouze muž a žena, kteří tuto zdravotní službu 

hodlají podstoupit společně. ,,Z ustanovení explicitně vyplývá, že umělé oplodnění nelze provést páru 

homosexuálnímu nebo samotné ženě.‘‘70 

 Původní věcný záměr ZoSZS však počítal s tím, že možnost asistované reprodukce bude 

dána nejen neplodnému páru, ale také samotné neprovdané ženě bez partnera. Čímž by se i 

homosexuálním párům do jisté míry otevřela možnost k plánovanému rodičovství. Zákonodárce 

však nakonec tento více liberální postoj upustil a setrval i zde na tradičním modelu rodiny, která je 

tvořena rodiči opačného pohlaví a jejich dětmi, kdy jediný liberalizační prvek lze spatřovat pouze 

 
70 MACH, Jan aj. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování: Zákon o specifických zdravotních 

službách. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 784 s. Dostupné z:  https://www.noveaspi.cz/. 

https://www.noveaspi.cz/
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v ust. 8 odst. 1 ZoSZS, který umožňuje, aby neplodným párem byl i pár nesezdaný.71 V této 

souvislosti totiž ZoSZS odkazuje na problematiku určování rodičovství podle OZ, konkrétně je 

tím myšleno ust. § 778 odst. 1 OZ, které říká, že narodí-li se dítě, které je počato umělým 

oplodněním, ženě neprovdané, má se za to, že otcem dítěte je muž, který dal k umělému oplodnění 

souhlas. Z tohoto ustanovení pak jednoznačné vyplývá, že manželství není obligatorní podmínkou 

pro poskytnutí metod asistované reprodukce. 

 Další z metod asistované reprodukce je také tzv. subrogátní neboli náhradní mateřství. 

Komentářová literatura náhradní mateřství definuje jako ,,situaci, kdy je nějaké ženě implantováno 

oplodněné vajíčko jiné ženy a dítě donosí a porodí‘‘ 72. Jelikož platí stará římská zásada, že matkou dítěte je 

žena, která dítě porodila, ,,postavení dárkyně oplodněného vajíčka ve vztahu k narozenému dítěti je nutno 

následně právně upravit. Jako nejvhodnější a nejpřípadnější forma se jeví právě osvojení. Dlužno uvést, že v České 

republice, na rozdíl od mnoha jiných států, náhradní mateřství nebylo dosud upraveno právem vůbec, jakkoliv je 

tento medicínský postup legálně vykonáván, zejména u žen, které mohou otěhotnět, avšak ze zdravotních důvodů - 

např. pro onkologická nebo jiná onemocnění - nejsou schopny dítě donosit a porodit. Je mimo jakoukoliv pochybnost, 

že současná společenská situace právní úpravu této oblasti vyžaduje, a občanský zákoník s takovou možností předem 

počítá‘‘ 73. OZ sice s institutem náhradního mateřství počítá, když v ust. § 804 OZ uvádí, že osvojení 

je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v případě 

náhradního mateřství. Tím však OZ úpravu tohoto institutu zcela vyčerpává. Důvodová zpráva 

k ust. § 804 OZ v otázce náhradního mateřství uvádí, že  ,,i text občanského zákoníku musí ve svých 

ustanoveních zohlednit pokrok lékařské vědy, která umožňuje vnést do dělohy ženy oplodněné vajíčko jiné ženy. 

Vztahy mezi ženou, která poskytla své zárodečné buňky (biologickou matkou) a dítětem, mohou být upraveny 

cestou osvojení. Zahraniční zkušenosti i dosavadní zkušenosti v České republice svědčí o tom, že největší zájem o 

náhradní mateřství bude mezi ženami, které jsou si navzájem příbuzné‘‘74. Náhradní mateřství není upraveno 

ani v ZoSZS. Úprava tohoto v českém právním prostředí poměrně neznámého institutu i nadále 

chybí, resp. je velmi strohá a nekoncepční, když je zmiňováno pouze v ust. § 804 OZ. Nadále chybí 

úprava procesu tzv. ,,pronájmu dělohy‘‘75. Bude v případech náhradního mateřství uzavírána smlouva 

mezi neplodným párem a náhradní matkou? Jaké účinky tato smlouva bude mít? Bude právně 

 
71 BURKERTOVÁ, Eva; KREJČÍKOVÁ, Helena; VÁŇOVÁ, Lucie. Homosexuálové a právo na rodinný život. 

Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2015, č. 2, s. 25. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

72 NOVÁ, Hana. In: ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský zákoník: Komentář, 

Svazek II, (§655-975). Praha: Wolters Kluwer, 2014. 752 s. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

73 Tamtéž. 

74 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

75 BURKERTOVÁ, Eva; KREJČÍKOVÁ, Helena; VÁŇOVÁ, Lucie. Homosexuálové a právo na rodinný život. 

Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2015, č. 2, s. 25. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

https://www.noveaspi.cz/
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vymahatelná? Bude tato ,,služba‘‘ poskytována za úplatu? Kdo bude tento proces provádět? Bude 

subrogátní mateřství jako jedna z metod asistované reprodukce a plánovaného rodičovství 

umožněna také homosexuálním párům? To jsou otázky, na které český právní řád prozatím nezná 

odpovědi. Z důvodu absence právní úpravy subrogátního mateřství je v současné době některými 

poskytovateli zdravotních služeb interpretováno, že s ohledem na čl. 2 odst. 3 LZPS76 je tento 

zákonem výslovně neupravený postup dovolen. Mnozí poskytovatelé této služby, se však z důvodu 

porušení podmínky anonymity dle ust. § 10 odst. 1 ZoSZS mohou dopustit správního deliktu a být 

sankcionováno pokutou až 100 000 Kč.77 

  

 
76 Zásada, že  každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. 

77 BURKERTOVÁ, Eva; KREJČÍKOVÁ, Helena; VÁŇOVÁ, Lucie. Homosexuálové a právo na rodinný život. 

Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2015, č. 2, s. 25. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 
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4 K možnosti osvojení dětí homosexuály  

 V této kapitole rigorózní práce bych ráda navázala na předchozí kapitolu pojednávající o 

rodičovství homosexuálů. Jako další z možností pro plánované rodičovství homosexuálů se nabízí 

právní institut osvojení. Jak však bude pojednáno níže, ani v tomto směru není aktuální právní 

úprava homosexuálům příliš nakloněna, ačkoliv je nutno říci, že v této oblasti byl poměrně nedávno 

učiněn pozitivní posun (podkapitola 4.3.). 

 

4.1 Teoretický úvod k právnímu institutu osvojení 

4.1.1 Právněhistorický vývoj institutu osvojení 

 Institut osvojení byl znám již římskému právu. Platila zásada adoptione naturam imitatur, jenž 

znamená, že osvojením se napodobuje příroda. Adoptovat mohli pouze muži a mezi osvojitelem a 

osvojovaným musel být minimálně osmnáctiletý věkový rozdíl. 

  Zákon č. 946/1811 Sb. z.s., obecný občanský zákoník (dále jen ,,OOZ‘‘) upravoval institut 

osvojení v ust. § 179 až § 185 a zařazen byl mezi svazky podobné právnímu poměru mezi rodiči a 

dětmi. Právní úprava obsahovala pouze sedm ustanovení a byla tedy velmi krátká a strohá. Osvojitel 

musel mít minimální věk 40 let, musel být bezdětný a věkový rozdíl mezi ním a osvojencem musel 

být opět minimálně 18 let. Rovněž se vyžadovala smlouva mezi osvojitelem a osvojencem. 

Samostatná právní úprava institutu osvojení pak byla obsažena v zákoně č. 56/1928 Sb. z. a n., o 

osvojení. Byly známy dva druhy osvojení a to osvojení prosté a osvojení dítěte nemanželského 

nemanželským otcem. Pro osvojení prosté byly zachovány stejné podmínky jako pro osvojení dle 

OOZ.78 Co se týče druhého způsobu osvojení, platily následující podmínky: věkový rozdíl mezi 

osvojitelem a osvojencem nebyl stanoven, rovněž hranice minimálního věku osvojitele nebyla dána, 

osvojitel tak mohl být mladší čtyřiceti let a dokonce mít vlastní děti, jenž se narodili v manželství. 

Zvláštní podmínky nebyly dány, jelikož příbuzenství již bylo dáno biologicky.79  

 S přijetím zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném (dále jen ,,ZoPR‘‘), začalo být osvojení 

chápáno jakožto prostředek náhradní rodinné péče. Osvojeno mohlo být pouze nezletilé dítě a 

bylo nerozhodné, zda bylo narozeno v manželství či mimo něj. Zrovnoprávněni byli i osvojitelé a 

to v tom smyslu, že osvojit mohli jak muži tak nově také ženy. Došlo také k upuštění od smluvního 

principu a o osvojení nově začaly rozhodovat výhradně soudy. Rovněž byla zrušena podmínka 

 
78 RADVANOVÁ, Senta aj. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 213 s., 

s. 66.  Shodně také KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 1995, 408 s., s. 147. 

79 Blíže SEDLÁČEK, Jaromír. Rodinné právo. Brno: Československý akademický spolek ,,právník‘‘ v Brně. 1934, 

s. 133. 
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bezdětnosti osvojitele a minimální věková hranice osvojitele 40 let. Další změny pak přinesla novela 

ZoPR a to zákon č. 15/1958 Sb., o změně předpisů o osvojení. Podobně jako dnes platilo, že 

k osvojení museli dát souhlas rodiče osvojence. Toto pravidlo však nebylo absolutní a současně 

platily tři výjimky, kdy souhlasu nebylo třeba, a to v případě, kdy rodič dítěte byl zbaven rodičovské 

odpovědnosti, kdy rodič o dítě nejevil zájem. To nastalo v případě, kdy dítě bylo nejméně jeden 

rok v ústavní péči nebo jestliže rodič neprojevil o dítě řádný zájem po dobu nejméně dvou let. 

Poslední výjimkou byla situace, kdy rodič dal souhlas s osvojením předem a jednalo se o generální 

souhlas, tedy souhlas daný bez vztahu k určitým osvojitelům. Dále bylo novelou zavedeno 

nezrušitelné osvojení, ale to pouze tehdy, kdy osvojitelem byl manžel rodiče dítěte.80 

 V 60. letech 20. století byl přijat nový rodinně právní předpis, který na našem území platil 

dlouhá léta. Jednalo se o zákon č. 94/1963 Sb., o rodině (dále jen ,,ZoR‘‘). Účinnosti nabyl dne 01. 

dubna 1964 a jeho účinnost byla zrušena až 01. ledna 2014. Účinnost ZoR tak byla dána téměř půl 

století. ZoR obsahoval úpravu institutu osvojení v ust. § 63 až § 77. Nadále bylo osvojení vnímáno 

jako institut náhradní rodinné péče.  O osvojení mohly rozhodovat pouze soudy na návrh 

osvojitele. Osvojitelem se mohla stát pouze fyzická osoba, která zaručovala svým způsobem života, 

že osvojení bude ku prospěchu dítěte a samozřejmě v té době i společnosti. Osvojitel musela být 

osoba plně svéprávná, podle tehdejší terminologie způsobilá k právním úkonům. Mezi osvojitelem 

a osvojencem musel být přiměřený věkový rozdíl. Společnými osvojiteli se stejně jako dnes mohli 

stát pouze manželé, výjimečně mohla osvojit tzv. osamělá osoba. Osvojencem mohlo být pouze 

dítě starší jednoho roku, ale mladší osmnácti let, tudíž nadále přicházelo v úvahu osvojení pouze 

nezletilého dítěte. Dále ZoR vymezoval, v jakých situacích se nevyžaduje souhlas rodiče dítěte. 

Opět se jednalo o případy, kdy rodič nejevil o dítě zájem a také tehdy, kdy dal souhlas s osvojením 

předem bez vztahu k určitým osvojitelům. V ZoR byla rovněž upravena stejně jako dnes povinnost 

tzv. předadopční péče, tedy faktické péče o dítě osvojitelem před osvojením. Tato péče musela 

trvat nejméně tři měsíce. Bylo známo pouze osvojení úplné, tedy, že osvojením zanikají dítěti 

všechny právní vztahy v původní rodině, jelikož tyto jsou nahrazeny vztahy v rodině osvojitele. 

Osvojení znamenalo pro dítě změnu osobního statusu a to se všemi důsledky jak v právu 

soukromém, tak v právu veřejném. Vedle osvojení nezrušitelného, kdy takto mohl osvojit pouze 

manželé nebo manžel rodiče dítěte, případně pozůstalý manžel rodiče dítěte nebo osvojitele dítěte, 

znal ZoR i institut zrušitelného osvojení. Zrušit osvojení mohl pouze soud, a to jen z důležitých 

důvodů na návrh osvojence nebo osvojitele.  

 

 
80 RADVANOVÁ, Senta aj. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 213 s., 

s. 67-68. 
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4.1.2 Platná právní úprava a zásady ji ovlivňující 

Aktuální právní úpravu tradičního institutu osvojení nalezneme primárně v OZ. Úprava je 

rozsáhlejší než v předchozích právních předpisech a konkrétně ji nalezneme v ust. § 794 – § 854 

OZ. Úprava osvojení je zařazena do hlavy pojednávající o příbuzenství a švagrovství. 

Systematickým zařazením dal zákonodárce jasně najevo a ostatně explicitně vyslovil i v důvodové 

zprávě, že osvojení nemá být napříště považováno výlučně za formu náhradní rodinné péče. 

Osvojení je na rozdíl od forem náhradní rodinné péče záležitostí statusovou a mění poměry nejen 

osvojovaného dítěte a jeho přirozeného rodiče, ale také poměry osvojitele a to napříč celým 

právním řádem, tedy jak v právu soukromém, tak v právu veřejném. Staronově OZ zavádí institut 

osvojení zletilého dítěte.  

Právní úprava osvojení v OZ však vychází z mezinárodních úmluv, kterými je ČR vázána 

a to především Úmluvou o právech dítěte z roku 1989, Evropskou úmluvou o osvojení dětí z roku 

1967 a Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení z roku 1993. Tedy vedle 

OZ jsou prameny právní úpravy osvojení i výše uvedené mezinárodní úmluvy. 

Úprava osvojení je vybudována především na respektování zásady zájmu a blaha dítěte. 

Úmluva o právech dítěte jednoznačně stanovuje, že zájem dítěte je předním hlediskem při jakékoli 

činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, 

správními nebo zákonodárnými orgány (čl. 3 odst. 1). Úmluva o právech dítěte také stanovuje, že 

odloučení dítěte od jeho rodičů je možné, je – li to v zájmu dítěte (čl. 9 odst. 1). Rovněž Evropská 

úmluva o osvojení dětí v čl. 8 odst. 1 říká, že příslušný orgán osvojení nepovolí, pokud nebude 

přesvědčen, že osvojení je v zájmu dítěte. Zájem dítěte je tak ústřední zásadou ovlivňující nejen 

institut osvojení, ale ovlivňující rodinné právo jako celek. V OZ je tato zásada vyjádřena v ust. § 

795 OZ. Se zásadou zájmu a blaha dítěte úzce koresponduje zásada respektování názoru dítěte. 

Tato zásada je v mezinárodních úmluvách explicitně vyjádřena (v čl. 12 odst. 1 a 2 Úmluvy o 

právech dítěte či v čl. 9 odst. 2 písm. f) Evropské úmluvy o osvojení dětí). V OZ je tato zásada 

výslovně vyjádřena např. v ust. § 806 a § 807.  Další, ne méně důležitou zásadou, která musí být 

v oblasti osvojení více než kde jinde respektována, je zásada subsidiarity. Zásada subsidiarity 

osvojení znamená, že preferována je primárně péče přirozených rodičů dítěte a jeho příbuzných a 

teprve selže – li (např. přirození rodiče zemřou tedy v případech osiření dítěte, nebo v případech, 

kdy rodiče nejsou schopni, či nejsou ochotni se o dítě postarat a pečovat o něj, nebo nejsou zde 

žádní příbuzní dítěti), je možno využít institutu osvojení.81 Dítě má totiž zásadně právo znát své 

rodiče a mít právo na jejich péči. Má právo vyrůstat ve své přirozené rodině a právo vůči svým 

přirozeným rodičům na zajištění řádné, všestranné výchovy, výživy a péče a vytvoření rodinného 

 
81 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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prostředí. Až teprve v případech zcela chybějící nebo nedostatečné rodinné péče přirozených 

rodičů vůči svému dítěti vzniká právo dítěte vůči státu, aby mu zajistil náhradní výchovné prostředí 

(čl. 20 odst. 1, 2 Úmluvy o právech dítěte).82 Zásada subsidiarity je vyjádřena také v čl. 32 odst. 4 

LZPS, kde se hovoří o tom, že péče o děti a jejich výchova je právem rodičů a že děti mají právo 

na rodičovskou výchovu a péči a že práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být 

od svých rodičů odloučeny proti jejich vůli na základě zákona. Zásada subsidiarity tkví také v tom, 

jak již bylo naznačeno výše, že i když zde nejsou rodiče dítěte, neznamená to automaticky, že dítě 

bude předáno k adopci. Je nutné před možností osvojení nejprve zkoumat, zda tu nejsou jiní 

příbuzní dítěte ochotni a schopni o dítě pečovat. Pokud ano, musí jim být dána přednost před 

zájemcem o osvojení z řad osob dítěti cizích (ust. § 822 a ust. § 831 OZ).83 Další zásady, které je 

nutné zmínit je např. zásada zákazu komercionalizace obchodu s dětmi vyjádřena v ust. § 798 OZ 

nebo zásada transparentnosti osvojení vyjádřena v ust. § 836, § 837, § 838 OZ nebo v ust. § 25 

MZ.84 Závěrem je nutno dodat, že o osvojení a o věcech s tímto procesem souvisejících rozhoduje 

pouze soud (zásada vyjádřena např. v čl. 4 Evropské úmluvy o osvojení dětí či ust. § 796 OZ). O 

procesně právních aspektech bude blíže pojednáno v podkapitole 4.1.6. 

 

4.1.3 Definice základních pojmů se zaměřením na vymezení osoby osvojitele  

 Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní (§ 794 OZ). Na rozdíl od předchozí 

právní úpravy je osvojení výslovně definováno v zákoně, nicméně definice to není nijak 

vyčerpávající a může vzbuzovat jisté nejasnosti a pochybnosti. Co si například představit pod 

pojmem ,,cizí osoba‘‘? Je myšleno osobou cizí osoba, která není v příbuzenském poměru k osobě 

osvojitele? To však vylučuje ust. § 804 OZ, kdy ani existence vzdálenějšího příbuzenského vztahu 

není na překážku osvojení. Pojem ,,cizí osoba‘‘ také může evokovat, že osoba osvojitele nemá 

k osvojenci citový vztah, což však zcela vylučuje ust. § 795 OZ, který určitou citovou vazbu a vztah 

pro osvojení nezbytný výslovně předpokládá. Co se týče termínu ,,přijetí za vlastní‘‘, ten je 

doléhající spíše na osvojení nezletilého dítěte a můžeme jej chápat jako ,,naplnění rodinné role, jako 

snahu vytvářet navzájem taková citová pouta, takovou potřebu dávat, pomáhat a ochraňovat, aby na straně 

nezletilého bylo vytvořeno pevné a rozvíjející se rodinné zázemí, na straně osvojitele naplnění rodičovského potenciálu 

a v budoucnu v dospělosti osvojence zajištění pomoci a ochrany osvojitele v jeho případné nemoci a stáří‘‘ 85. Takto 

 
82 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka aj. Rodinné právo. 2. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2017, 400 s., s 183. 

83 Tamtéž, s. 179. 

84 Tamtéž, s. 180. 

85 NOVÁ, Hana. In: ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský zákoník: Komentář, Svazek II, (§655- 
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lze vyjádřit podstatu vztahu mezi biologickými rodiči a dítětem, a tedy i směřování vztahu mezi 

osvojencem a osvojitelem. Výše uvedené však zcela jednoznačně nedopadá na osvojení zletilého. 

Je tak zřejmé, že zákonná definice pojmu osvojení není úplně přesná a je otázkou, zda není tato 

definice v právním řádu spíše nadbytečná.86 

 Osoba, která se osvojuje, je osvojenec. Osvojenec je dle OZ nezletilé nebo zletilé dítě. 

Zajímavé je zmínit, že Evropská úmluva o osvojení se aplikuje pouze na osvojení dítěte, ,,které v 

době, kdy osvojitel žádá o jeho osvojení, ještě nedosáhlo věku 18 let, a které není nebo nebylo ženaté/provdané a 

které ze zákona není považováno za zletilé ‘‘87. Dle OZ je nezletilým dítětem ten, kdo je mladší osmnácti 

let a doposud nenabyl plné svéprávnosti. Zletilým je ten, kdo dovršil osmnáctého roku věku.  

 Osoba, která osvojuje osvojence je osvojitel. Osvojitelem se může stát pouze ,,zletilá a 

svéprávná osoba, zaručuje-li svými osobními vlastnostmi a způsobem života, jakož i důvody a pohnutkami, které jí 

vedou k osvojení, že bude pro osvojované dítě dobrým rodičem‘‘88. V Evropské úmluvě o osvojení dětí je 

přitom v čl. 7 odst. 1 uvedeno, že dítě lze osvojit pouze v případě, že osvojitel dosáhl minimální 

věkové hranice předepsané pro tento účel, přičemž mu nemá být méně než 21 let nebo více než 35 

let. Jak vidno, s tímto ustanovením Evropské Úmluvy o osvojení dětí je česká právní úprava 

v rozporu, jelikož však k němu ČR učinila výhradu, nemusí být tímto ustanovením vázána.89 Na 

straně osvojitele je nutné zkoumat také jeho zdravotní stav, který dle ust. § 799 odst. 2 OZ nesmí 

omezovat péči o dítě ve značné míře. Takovýmto onemocněním budou zejm. poruchy a 

onemocnění psychiatrické povahy, nikoli však např. smyslové nebo pohybové postižení.90 Rovněž 

bude předmětem posuzování majetková, sociální a bytová situace potencionálního osvojitele. 

Osvojitel by měl dítěti vytvořit stabilní, harmonické rodinné prostředí, a proto je nezbytné i toto 

hledisko na straně osvojitele posuzovat. Dle ust. § 800 odst. 1 OZ se osvojiteli mohou stát manželé 

nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit i jiná osoba. Vzhledem k tomu, že manželství je 

svazek muže a ženy, společně mohou osvojit pouze heterosexuální páry. Homosexuálním párům 

je možnost společné adopce dítěte stále zapovězena. Jak je z dikce ust. § 800 odst. 1 OZ patrné, 

jako osoby osvojitelů jsou preferováni manželé případně jeden z manželů, pouze výjimečně může 

osvojit jiná osoba. Jinou osobou ,,se rozumí osoba, která ač třeba nežije sama, nežije v žádném zákonem 

 
975). Praha: Wolters Kluwer, 2014. 752 s. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

86 Tamtéž. 

87 Čl. 3 Evropské úmluvy o osvojení dětí. 

88 Ust. § 799 odst. 1 OZ. 

89 KŘÍSTEK, Adam. Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu, Praha: Wolters Kluwer, 2016, 136 s., s. 18. 

90 NOVOTNÝ, Petr; IVIČIČOVÁ, Jitka; SYRŮČKOVÁ, Ivana aj. Nový občanský zákoník, Rodinné právo. 2. 

aktualizované vydání, 208 s., s. 124. Shodně HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, 

Lenka aj. Rodinné právo. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, 400 s., s. 190. 

https://www.noveaspi.cz/
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uznaném svazku. Nemůže se však jednat o registrované partnery, a to zejména s ohledem na jiný právní předpis, v 

němž jsou vztahy registrovaných partnerů upraveny‘‘ 91. Tento stav platil do 14. června 2016, kdy ÚS svým 

nálezem Pl. ÚS 7/15 rozhodl o zrušení ust. § 13 odst. 2 ZoRP, který do té doby neumožňoval, aby 

se registrovaný partner stal osvojitelem dítěte. V čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o osvojení dětí je 

rovněž uvedeno, že zákon bude povolovat osvojení dítěte pouze v případech, že se jedná buď o 

dvě osoby, žijící v manželském svazku, bez ohledu na to, zda osvojují současně anebo následně, 

anebo o osobu jedinou. Z výše uvedeného je patrné, že dokud bude manželství chápáno a v zákoně 

definováno jako svazek muže a ženy, resp. dokud bude stanoveno, že společnými osvojiteli se 

mohou stát pouze manželé, bude homosexuálním párům společné osvojení zapovězeno.  

 

4.1.4 Předpoklady a podmínky pro osvojení 

Aby mohl k osvojení dojít, musí být splněna řada podmínek. Jednak musí být dána 

existence vztahu mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem, nebo alespoň 

existence základů takového vztahu a osvojení musí být v zájmu dítěte (ust. § 795 OZ). Podmínky 

kladené na osobu osvojitele byly popsány výše. Mezi osvojitelem a osvojencem musí být dán 

přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne nižší než 16 let (ust. § 803 OZ). Evropská úmluva o osvojení 

dětí v tomto ohledu pouze uvádí, že mezi osvojitelem a dítětem musí být obvyklý věkový rozdíl 

jako mezi rodiči a jejich dětmi. Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii 

a mezi sourozenci. To neplatí v případě náhradního mateřství (ust. § 804 OZ). A contrario je možné 

uvažovat o tom, že by osvojení bylo možné mezi vzdálenějšími příbuznými např. mezi strýcem, 

tetou a jejich synovci či neteřemi. 

Důležitou podmínkou je také souhlas dítěte s osvojením, ale rovněž rodičů osvojovaného 

dítěte. Níže bude podrobněji o této problematice pojednáno. 

Osobní souhlas dítěte je vyžadován, dosáhlo-li dítě věku dvanácti let, ledaže je mimo 

jakoukoli pochybnost, že by byl postup požadující osobní souhlas osvojovaného dítěte v zásadním 

rozporu se zájmy dítěte, nebo že dítě není schopno posoudit důsledky souhlasu (ust. § 806 odst. 1 

OZ). Pakliže dítě nedosáhlo věku dvanácti let, dá souhlas s osvojením opatrovník dítěte, zpravidla 

soudem jmenovaný OSPOD (ust. § 807 OZ). Souhlas dítěte musí být informovaný, tedy dříve než 

dítě případný souhlas vysloví, musí jej soud v souladu s ust. § 806 odst. OZ řádně poučit o účelu, 

obsahu a důsledcích souhlasu s osvojením. V případech, kdy souhlas dává opatrovník dítěte, je 

žádoucí vyslechnout osvojované dítě a vzít na jeho případné vyjádření zřetel s ohledem na stupeň 

jeho duševního vývoje (ust. § 807 odst. 2 OZ). Osvojované dítě případně jeho opatrovník za něj 

jednající, může souhlas odvolat až do doby rozhodnutí o osvojení (ust. § 808 OZ).  

 
91 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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Jak již bylo předestřeno, nezbytným je také souhlas rodičů dítěte, kteří jej vysloví svým 

osobním prohlášením vůči soudu (ust. § 809 a ust. § 810 OZ). Zákon pro toto právní jednání 

stanovuje ústní formu. Souhlas rodiče se vyžaduje i tehdy, nenabyl-li rodič doposud plné 

svéprávnosti. Rodič však nemůže dát souhlas tehdy, nedosáhl-li věku šestnácti let. Vysloví-li rodič 

mladší šestnácti let souhlas, soud by k němu neměl přihlížet, jelikož takto vyslovený souhlas by byl 

neplatný (ust. § 581 OZ). V situaci, kdy dává souhlas rodič, který ještě nenabyl plné svéprávnosti, 

nelze, aby za něho jednal opatrovník (ust. § 811 OZ). Matka osvojovaného dítěte může dát souhlas 

nejdříve šest týdnů po narození dítěte a otec nejdříve po narození dítěte, v opačných případech se 

k daným souhlasům nepřihlíží (ust. § 813 OZ). Rodič také může dát souhlas k osvojení konkrétní 

osobou osvojitele (ust. § 814 OZ). Účinnost souhlasu je po dobu šesti let ode dne, kdy byl vysloven. 

Pokud v této době nedojde k osvojení dítěte, souhlas pozbude účinnosti (ust. § 816 OZ). Souhlas 

může rodič také odvolat a to do tří měsíců ode dne, kdy byl dán, výjimečně i po uplynutí této lhůty 

(ust. § 817 OZ). Souhlas rodičů není třeba v situacích vymezených v ust. § 818 OZ. Prvním 

případem je situace, kdy byl rodič zbaven rodičovské odpovědnosti a zároveň práva dát souhlas 

k osvojení. Z tohoto vyplývá, že souhlas s osvojením je osobním statusovým právem každého 

rodiče dítěte a není součástí rodičovské odpovědnosti. Rodič může být zbaven rodičovské 

odpovědnosti, ale nemusí být také nutně zbaven práva dát souhlas s osvojením dítěte. Druhým 

případem je situace, kdy rodič není schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého 

jednání nebo je ovládnout. Třetím případem je situace, kdy se rodič dítěte zdržuje na neznámém 

místě a toto místo se nepodaří soudu v součinnosti s dalšími orgány veřejné moci zjistit ani při 

vynaložení potřebné pečlivosti. Jsou-li tyto výše uvedené skutečnosti dány u obou rodičů, vyžaduje 

se k osvojení souhlas poručníka, popřípadě opatrovníka, kterého k tomuto účelu jmenuje soud. 

Posledním případem, kdy se nevyžaduje souhlas rodiče dítěte s osvojením je za situace, kdy rodič 

o dítě zjevně nemá zájem. Rodič zjevně nemá o dítě zájem, neprojevuje-li soustavně o dítě 

opravdový zájem, a tím trvale zaviněně porušuje své povinnosti rodiče (ust. § 818 OZ). V ust. § 

820 OZ je uvedena vyvratitelná právní domněnka zjevného nezájmu o dítě, který nastane tehdy, 

neprojevuje-li rodič o dítě zájem alespoň tři měsíce. Nelze-li však v chování rodiče spatřovat hrubé 

porušování jeho povinností, je třeba, aby byl orgánem sociálně-právní ochrany dětí poučen o 

možných důsledcích svého chování a aby od takového poučení uplynuly alespoň tři měsíce. 

OSPOD je povinen poskytnout rodiči nejpozději po tomto poučení poradenství a pomoc za 

podmínek stanovených jiným právním předpisem. Poučení rodiče se nevyžaduje, opustil-li rodič 

místo, kde se dříve zdržoval, aniž sdělil, kde se nyní zdržuje, a nepodařilo-li se ani za tři měsíce 

zjistit místo, kde se rodič zdržuje. 



40 

 

V ust. § 823 an. OZ je upravena problematika tzv. předadopční péče. Se souhlasem 

budoucího osvojitele, je osvojované dítě předáno do jeho péče a to ihned po té, kdy oba rodiče dali 

k osvojení souhlas, případně i dříve, pakliže k tomu dali rodiče souhlas. Péče před osvojením 

nastává až po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas k osvojení. Po uplynutí těchto tří 

měsíců se pozastavuje výkon práv a povinností vyplývající z rodičovské odpovědnosti a soud 

jmenuje OSPOD jako poručníka osvojovaného dítěte, ledaže byl poručník již jmenován dříve. Péče 

o dítě v době před uplynutím tří měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas k osvojení, není péči před 

osvojením a v této době má budoucí osvojitel pouze právo a povinnost o dítě řádně pečovat a 

chránit je, další práva a povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti však nemá. O předání 

dítěte do péče před uplynutím tří měsíců, ode dne, kdy byl dán souhlas s osvojením a o předání 

dítěte do předadopční péče rozhoduje příslušný soud. Na rozdíl od přechozí osobní péče, která 

není péčí před osvojením, má osvojitel v rámci předadopční péče povinnosti a práva tzv. pečující 

osoby, resp. pěstouna, v souladu s ust. § 829 odst. 1 OZ, ust. § 953 – § 957 OZ. Péče o osvojované 

dítě je na náklad osvojitele. I z tohoto důvodu je pozastavena vyživovací povinnost jiné osoby 

k dítěti (ust. § 829 odst. 3 OZ).  Péče před osvojením musí trvat po dobu dostatečnou pro 

přesvědčivé zjištění, že se mezi osvojitelem a osvojencem vytvořil takový poměrem, jaký je smyslem 

a cílem osvojení. Péče před osvojením však neskončí dříve než uplynutím šesti měsíců. Absolvování 

péče před osvojením je nezbytným předpokladem pro kladné rozhodnutí soudu o osvojení zejména 

proto, aby si soud mohl učinit přiměřený úsudek o budoucích vztazích mezi osvojencem a 

osvojitelem (čl. 17 Evropské úmluvy o osvojení dětí). 

 

4.1.5 Procesně právní úprava osvojení 

 Ačkoliv je OZ hmotněprávním kodexem najdeme v něm i řadu ustanovení procesní 

povahy. Hlavním pramenem procesně právní úpravy institutu osvojení však stále zůstává ZŘS. 

Konkrétně úpravu nalezneme v hlavě páté v rámci řízení ve věcech rodinně právních, oddíl čtvrtý 

řízení ve věcech osvojení. V ust. § 427 ZŘS je uveden výčet konkrétních řízeních v této oblasti. 

Jedná se o řízení ve věcech udělení souhlasu k osvojení, o předání dítěte do péče před osvojením, 

o určení, zda je třeba souhlasu rodičů k osvojení, o návrhu rodičů, kteří dali souhlas s osvojením 

na vydání dítěte, o osvojení, o utajení osvojení a o nařízení dohledu nad úspěšností osvojení. 

Nejedná se o výčet taxativní, ale o výčet demonstrativní především s ohledem na použitý termín 

,,zejména‘‘. Řízení, které není výslovně vyjmenováno v zákonném výčtu, ale které zcela zjevně 

v určitých případech (např. k vyslovení souhlasu k osvojení za dítě nebo za rodiče dítěte) bude 

muset proběhnout je např. řízení o ustanovení opatrovníků. V této souvislosti narážíme na situaci, 

která zajisté v procesu osvojení dítěte nastane a to mnohost opatrovníků, kdy jednak bude muset 
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být ustanoven opatrovník hmotněprávní pro hájení zájmů a práv osvojence nebo jeho rodiče, který 

bude ustanoven na základě hmotněprávních ustanovení (např. ust. § 807 odst. 1 OZ, ust. § 811 

ods.t 2 OZ, ust. § 818 odst. 2 OZ či dle ust. § 821 odst. 2 OZ) a zároveň bude nutné ustanovit také 

procesního opatrovníka dle ust. § 434 ZŘS. I když půjde v  těchto případech zpravidla o OSPOD 

(ale ne výlučně), bude zapotřebí vždy rozhodovat hned dvakrát, což samo o sobě prodlouží celý 

proces osvojení.92  

 Pro řízení ve věcech osvojení je věcně příslušný okresní soud dle ust. § 3 odst. 1 ZŘS a dle 

ust. § 428 odst. 1 ZŘS místně příslušným soudem je obecný soud toho, kdo má být osvojen 

(osvojenec). Obecným soudem se dle ust. § 3 odst. 2 ZŘS myslí soud, v jehož obvodu má nezletilý 

na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností, své 

bydliště. I v těchto řízeních však nebude vyloučena možnost přenesení příslušnosti dle ust. § 5 

ZŘS.  

 Řízení ve věcech osvojení mohou být zahájena pouze na návrh (ust. § 429 odst. 1 ZŘS). 

Z tohoto pravidla však existují mnohé výjimky (viz ust. § 429 odst. 2,3 ZŘS nebo např. ust. § 823 

odst. 1 OZ).  V souvislosti s tímto narážíme na otázku aktivní legitimace, kterou řeší nikoli ZŘS, 

ale OZ. Např. v ust. § 796 OZ je uvedeno, že aktivně legitimován k podání návrhu na osvojení je 

osvojitel. V ust. § 840 odst. 1 OZ je uvedeno, že aktivně legitimován k podání návrhu na zrušení 

osvojení je osvojitel ale také osvojenec.  

 Účastenství v řízení ve věcech osvojení je dáno dle ust. § 6 odst. 2 ZŘS (účastníkem je 

navrhovatel a ten, kterého zákon za účastníka označuje). Dle ust. § 431 ŽRS jsou účastníky řízení 

ve věcech osvojení vždy osvojenec, jeho zákonný zástupce a osvojitel. Osvojitel není účastníkem 

řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů k osvojení. Nestanoví-li ZŘS jinak, jsou účastníky také 

rodiče osvojence. Účastníkem je také manžel osvojitele, je-li k osvojení třeba jeho souhlasu. Rodič 

osvojence, který dosáhl věku 16 let, je v řízení plně procesně způsobilý (ust. § 431 odst. 2 ZŘS). 

Nezletilý nesvéprávný osvojenec musí být v řízení zastoupen opatrovníkem, zpravidla jím bude 

OSPOD a bude se jednat o procesního opatrovníka (ust. § 434 odst. 1 ZŘS). Opatrovníkem však 

může být ustanovena i jiná vhodná osoba než OSPOD, zejm. půjde o osobu dítěti blízkou.  

 Co se týče dokazování, v zásadě můžeme říci, že řízení ve věcech osvojení jsou řízení 

nesporná a jsou tedy ovládána zásadou vyšetřovací, tzn., že soud je povinen zjistit všechny 

skutečnosti důležité pro rozhodnutí. Přitom není omezen skutečnostmi, které uvádějí účastníci 

řízení (ust. § 20 odst. 1 ZŘS). Soud provede i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu, 

než byly účastníky navrhovány (ust. 21 ZŘS). Zvláštní úprava dokazování je pak upravena v ust. § 

 
92 SVOBODA, Karel. Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 244 

s. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

https://www.noveaspi.cz/
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437 ZŘS, kdy v zásadě platí, že v řízení ve věcech osvojení soud vyslechne alespoň jednou rodiče 

osvojence a to i pokud nejsou účastníky. Rovněž vyslechne manžela osvojitele, pokud jde o tzv. 

nepřímé osvojení.  

 K projednání věci samé soud nařídí jednání, ledaže zákon stanoví, že jednání není třeba 

nařizovat (ust. § 19 ZŘS). V řízení ve věcech osvojení ZŘS nestanoví žádný případ, kdy by bylo 

možno rozhodnout bez jednání a tak tedy nebude tak možné, aby soud rozhodl tzv. od stolu jen 

na základě shromážděného listinného materiálu, ale vždy bude muset rokovat a alespoň jednou 

vyslechnout rodiče osvojence (viz ust. § 437 ZŘS), případně manžela osvojitele. S ohledem na 

participační práva dítěte (ust. § 807 odst. 2 OZ, ust. § 867 OZ, čl. 12 Úmluvy o právech dítěte) by 

soud neměl při konaném soudním jednání opomenout vyslechnout také osvojence a jeho názoru 

věnovat patřičnou pozornost a to dle mého názoru ve všech řízení o osvojení, neboť všechna tato 

řízení se dítěte bezprostředně dotýkají. 

 Ve věci samé soud rozhoduje usnesením, nestanoví-li zákon jinak (ust. § 25 odst. 1 ZŘS). 

Soud rozhoduje rozsudkem pouze v řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů k osvojení, v řízení 

o dohledu o osvojení (ust. § 435 ZŘS) a v řízení o samotném osvojení i jeho zrušení (viz ust. § 443 

odst. 1 ZŘS). Zvláštní obsahové náležitosti rozsudku osvojení nebo zrušení osvojení jsou dány ust. 

§ 443 odst. 1 ZŘS, kdy v tomto rozsudku, resp. jeho výroku, je nutné uvést i příjmení, které 

osvojenec napříště bude mít. Rozsudek, kterým bylo určeno, že k osvojení není zapotřebí souhlasu 

rodičů, je rozsudkem s výhradou změny poměrů a soud jej na návrh zruší, změní-li se poměry. ,, 

Mezi tyto změny může spadat např. změna či zrušení rozhodnutí o zbavení rodičovské odpovědnosti, zlepšení 

duševního stavu rodiče nebo zjištění místa jeho pobytu. Proto pokud dojde ke změně poměrů a znovuobnovení 

takového stavu, v němž rozhodnutí o osvojení bez souhlasu rodiče nepřichází v úvahu, je soud povinen původní 

rozhodnutí o určení, že k osvojení není souhlasu rodiče třeba, zrušit. Jedná se o řízení návrhové, přičemž opětovný 

návrh, byl-li předchozí zamítnut, lze podat nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne právní moci zamítavého 

rozhodnutí.‘‘ 93  

 Co se týče řízení ve věch osvojení zletilého je zde pár specifik upravených v ust. § 445 an. 

ZŘS. Pro tato řízení je místně příslušený obecný soud osvojence (ust. § 445 ZŘS). Řízení lze zahájit 

jen na návrh (ust. § 446 ZŘS). Účastníkem bude vedle osvojence, osvojitele, příp. manžela 

osvojitele, je-li třeba k osvojení jeho souhlasu, také dítě osvojence (ust. § 448 ZŘS). Pokud byl 

zletilý osvojenec omezen na svéprávnosti, bude muset být v řízení zastoupen zákonným zástupcem 

nebo opatrovníkem (ust. § 449 ZŘS). Soud v řízení vyslechne rodiče osvojence, jde-li o osvojení 

zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého, dále dítě osvojence, umožňuje-li mu jeho 

 
93 DÁVID, Radovan. In: LAVICKÝ, Petr aj. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. Řízení  

nesporné – Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 1012 s. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

https://www.noveaspi.cz/
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rozumová a volní vyspělost vyjádřit svůj názor ve věci osvojení a manžela osvojence (ust. § 450 

ZŘS). V těchto řízeních platí, že soud ve věci samé rozhoduje rozsudkem a je-li to třeba, rozhodne 

také o příjmení osvojence (ust. § 451 ZŘS).  

 

4.1.6 Druhy osvojení a právní následky osvojení 

 Níže budou specifikovány jednotlivé druhy osvojení a v souvislosti s pojednáním o 

osvojení nezletilého a zletilého dítěte budou také definovány právní následky s tímto spojené. 

 

4.1.6.1 Osvojení nezletilého (úplné osvojení) a jeho právní následky 

 Osvojení nezletilého nesvéprávného dítěte je tradičním institutem českého rodinného 

práva s hlavním cílem zajistit dítěti vhodné, stálé a harmonické rodinné a výchovné prostředí, 

pokud se mu nedostává v jeho vlastní rodině a z hlediska právních následků, které osvojení 

nezletilého vyvolává, hovoříme o tzv. úplném osvojení. Statusová změna založená osvojením je 

totiž úplná a má význam v celém právním řádu. Osvojené dítě získává osvojením novou rodinu, a 

v této rodině má postavení takového dítěte, jako by se v této rodině narodilo. Osvojitelé dítěte se 

stávají jeho rodiči se všemi právy a povinnostmi vyplývající z rodičovské odpovědnosti, ale i 

v oblasti dědického práva nebo vyživovací povinnosti. Naopak veškeré vazby, práva a povinnosti 

a příbuzenský poměr k původní rodině zanikají.  

 Následky osvojení jsou vymezeny v ust. § 832 an. OZ. Dítě, které bylo společně osvojeno 

manžely, nebo manželem svého rodiče, má postavení společného dítěte manželů, jinak má 

postavení dítěte osvojitele. Na základě rozhodnutí soudu o osvojení se osvojitel, popřípadě 

osvojitelé, zapíší do matriky jako rodič, popřípadě rodiče dítěte (ust. § 797 OZ). V praxi to 

znamená, že dítěti bude vydán nový rodný list. 94  Osvojitelé získávají k dítěti rodičovskou 

odpovědnost (ust. § 832 OZ). Rodičovskou odpovědností se rozumí soubor práv a povinností 

rodičů k dítěti, zejm. péče o dítě, jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, jeho 

ochrana, osobní styk s dítětem, zajišťování jeho výchovy a vzdělání, určování místa jeho bydliště, 

jeho zastupování a spravování jeho jmění (ust. § 858 OZ). Rodičovská odpovědnost vzniká právní 

moci rozhodnutí o osvojení a zaniká zletilostí dítěte. Součástí rodičovské odpovědnosti není 

vyživovací povinnost a právo na výživné (ust. § 859 OZ), nicméně osvojiteli vedle rodičovské 

odpovědnosti vzniká i vyživovací povinnost k dítěti (ust. § 910 OZ) a dítěti zase vyživovací 

povinnost k osvojiteli. Vyživovací povinnost k dítěti nezaniká zletilostí, ale trvá do doby než je dítě 

schopno samo se živit (ust. § 911 OZ). Osvojením zaniká příbuzenský poměr mezi osvojence a 

 
94 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka aj. Rodinné právo. 2. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2017, 400 s., s. 194. 
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původní rodinou, jakož i práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající (ust. § 833 odst. 1 OZ). 

Zanikají tedy především vazby rodinně právní, zaniká rodičovská odpovědnost rodičů k dítěti, 

jejich vyživovací povinnost k dítěti a právo na výživné od dítěte, zaniká rovněž např. povinnost 

dětí pomáhat svým rodičům atd. To je zcela logické, když všechny práva a povinnosti vyplývající 

z příbuzenského poměru, vznikají nově v rodině osvojitele. Zanikají také práva a povinnosti 

opatrovníka, popřípadě poručníka, který byl jmenován, aby za rodiče tato práva a povinnosti 

vykonával (ust. § 833 odst. 1 OZ). Je-li osvojitel manželem 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 (ust. § 833 odst. 2 OZ). Bylo-li osvojeno dítě, které je 

rodičem, vztahují se účinky osvojení i na jeho dítě (ust. § 834 OZ).  

 Dalším právním následkem osvojení nezletilého je změna jeho příjmení, kdy právní mocí 

rozhodnutí o osvojení osvojenec získává příjmení osvojitele (ust. § 835 odst. 1 OZ) a soud ve 

výroku rozhodnutí o osvojení toto příjmení výslovně určí (ust. § 443 odst. 1 ZŘS). Společný 

osvojenec manželů, má napříště příjmení, které bylo určeno pro jejich děti při uzavření manželství. 

Nesouhlasí-li osvojenec, který má právo vyslovit se ke svému příjmení, se změnou svého příjmení, 

rozhodne soud, že osvojenec bude ke svému příjmení připojovat příjmení osvojitele. Má-li 

osvojenec připojované příjmení, lze osvojitelovo příjmení připojit jen k prvnímu příjmení 

osvojence; má-li osvojitel připojované příjmení, lze k osvojencovu příjmení připojit jen první 

příjmení osvojitele (ust. § 835 odst. 2 OZ). 

 Osvojitel je povinen informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit 

vhodným, nejpozději však do zahájení školní docházky (ust. § 836 OZ). Právo dítěte na informace 

vyplývá z mezinárodních úmluv, kterými je ČR vázána např. z Úmluvy o právech dítěte, která v čl. 

7 stanoví, že dítě má právo, je-li to možné, znát svůj biologický původ, resp. znát své rodiče. Ust. 

§ 836 OZ však zakotvilo pouhou povinnost osvojitelů informovat dítě u skutečnosti osvojení, tedy 

povinnost poskytnout dítě pouze negativní informaci, že není biologickým dítětem svých rodičů 

(osvojitelů), ale že bylo osvojeno. Toto ustanovení tedy nezakládá povinnost osvojitelů informovat 

dítě o tom, kdo jsou jeho biologičtí rodiče. Tato úprava je logická a koresponduje s ust. § 837 OZ, 

které hovoří o utajení osvojení, tudíž v některých případech nemusí mít osvojitel ani ponětí o tom, 

kdo jsou pokrevní rodiče osvojovaného dítěte. Závěrem je nutné dodat, že právo dítěte zakotvené 

v ust. § 836 OZ je spíše morálního charakteru, než právo, které by bylo vynutitelné. Jakmile 

osvojenec nabude svéprávnosti, vznikne mu právo seznámit se s obsahem spisu, který byl veden 

v řízení o jeho osvojení (ust. § 838 OZ). 
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 Osvojení má následky i v případě smrti, což se projevuje zejm. v oblasti dědického práva, 

kdy v případě smrti osvojitele, dědí osvojenec v první dědické skupině, jakožto dítě zůstavitele (ust. 

§ 1635 OZ). V případě smrti osvojence, dědí osvojitel v druhé dědické skupině (ust. § 1636 OZ). 

 

4.1.6.2 Osvojení zletilého (neúplné osvojení) a jeho právní následky 

 S účinností od 01. ledna 2014, tedy s účinností OZ, lze staronově osvojit také zletilé dítě. 

Osvojení zletilého bylo známo v zákoně č. 56/1928 Sb. o osvojení, ale ZoPR bylo zrušeno. I když 

osvojení zletilého rovněž zakládá statusovou změnu, nejedná se o úplné osvojení jako u osvojení 

nezletilého. Neúplnost se projevuje především v oblasti vyživovací povinnosti a v oblasti 

dědického práva (ust. § 853 odst. 1 OZ a ust. § 852 OZ, ust. § 853 odst. 2 OZ). Účelem osvojení 

zletilého není tak úplně zajištění nové rodiny, jako je tomu v případě osvojení nezletilého, ale jsou 

sledovány jiné cíle a to např. a zejm. i cíle majetkové (zaopatření, dědické právo).95 

 Dle ust. § 846 OZ lze zletilého osvojit jen tedy, není-li to v rozporu s dobrými mravy. 

Z důvodové zprávy vyplývá, že tento institut má být ,, zcela výjimečným, jenž má pomoci řešit některé 

situace, které jinak než výslovným zákonným ustanovením (jde o záležitost statusovou) řešitelné nejsou. Rozpor 

s dobrými mravy představuje např. zastřený sňatek (náhrada sňatku)‘‘96. Zletilého dále nelze osvojit tehdy, 

bylo-li by to v rozporu s odůvodněným zájmem jeho pokrevních rodičů (ust. § 847 odst. 2 OZ). 

,,Odůvodněný zájem pokrevních rodičů zde představuje objektivní zábranu osvojení zletilého tam, kde pro pokrevní 

rodiče hraje jejich biologický, rodičovský vztah ještě stále zásadní roli, kterou nelze pominout bez dalšího a která je 

v právní úpravě osvojení nezletilého zohledněna naprosto prvořadě (srov. §809 až §822) .‘‘97 Komentářová 

literatura také uvádí, že odůvodněným zájmem jistě nebude zájem na možném dědění po majetném 

zletilém dítěti, či obavy rodičů o potřebě budoucí péče zletilého dítě o ně.98  

 Zletilým se rozumí osoba, která již nabyla osmnáctého roku věku a je plně svéprávná nebo 

osoba, která je mladší osmnácti let, ale byla ji přiznána plná svéprávnost (ust. § 854 a ust. §  37 OZ). 

V režimu osvojení zletilého lze osvojit i zletilého, který není plně svéprávný. 

 U osvojení zletilého rozlišujeme dva druhy a to osvojení zletilého, které je obdobou 

osvojení nezletilého (ust. § 847 OZ) a osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého 

(ust. § 848 OZ). 

 
95 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka aj. Rodinné právo. 2. vydání. Praha:  

C.H. Beck, 2017, 400 s., s.199- 200. 

96 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

97 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. In: ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský zákoník: Komentář, Svazek 

II, (§655-975). Praha: Wolters Kluwer, 2014. 752 s. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

98 Tamtéž. 
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 O osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého, hovoříme tehdy, je-li 

zletilé dítě osvojováno osvojitelem, který již dříve osvojil přirozeného sourozence osvojovaného 

zletilého, nebo tehdy byl-li zletilý v době podání návrhu na osvojení nezletilý, nebo osvojitel 

pečoval o osvojovaného zletilého jako o vlastního již v době jeho nezletilosti nebo osvojitel hodlá 

osvojit dítě svého manžela (tedy případy tzv. nepravého osvojení). V těchto taxativně vymezených 

případech hovoříme o obdobě osvojení nezletilého proto, že právní následky osvojení zletilého 

jsou téměř shodné s právními následky osvojení nezletilého. Ustanovení o osvojení nezletilého, 

včetně ustanovené o následcích osvojení, se použijí, s výjimkou ust.  § 837 a ust. § 839 obdobně 

(ust. § 847 odst. 3 OZ). Právní následky osvojení nezletilého, které se tedy uplatní u osvojení 

zletilého, jsou popsány shora v podkapitole 4.1.6.1. Zásadní následkem je tedy, že právní moci 

rozhodnutí o osvojení vznikají příbuzenské poměry mezi osvojencem (a příp. jeho dítětem) a 

osvojitelem a také mezi osvojencem (a příp. jeho dítětem) a příbuznými osvojitele. Osvojením 

zaniká původní příbuzenský poměr osvojence k jeho rodině.  V tomto směru tak můžeme říci, že 

se jedná o osvojení úplné. 

 O osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého, jde ve všech dalších 

případech, které nespadají pod ust. § 847 OZ). Není-li to na újmu důležitých zájmů potomků 

osvojitele nebo potomků osvojovaného, lze osvojit zletilého výjimečně také z důvodů hodných 

zvláštního zřetele, pokud to je přínosné pro osvojitele a osvojence navzájem, nebo v odůvodněných 

případech alespoň pro jednoho z nich (ust. § 848 odst. 1 OZ). Důvodová zpráva uvádí, že osvojení 

zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého přichází v úvahu ,, především u osob, které nemají 

potomky, ať pokrevní nebo právní, popřípadě které nemají pokračovatele ve svém díle, ať vědeckém, uměleckém, 

řemeslném či jiném, ale i u takových, jimž jejich potomci neposkytují náležitou pomoc v nemoci nebo ve stáří, jsou 

nedosažitelní, pobývají neznámo kde atp. Stejně tak se může jednat o případy, kdy mezi osvojitelem a osvojovaným 

již dříve v minulosti existoval vztah rodiče a dítěte… Může jít zajisté i o jiné situace, které lze označit za důvody 

zvláštního zřetele hodné (sociální, zdravotní apod.), kdy se od nového poměru důvodně očekává, že bude pro 

zúčastněné přínosný‘‘99. Ustanovení o osvojení nezletilého, včetně ustanovení o jeho následcích se 

použijí přiměřeně (ust. § 848 odst. 2 OZ). U tohoto druhu osvojení platí, že má právní následky 

zásadně jen mezi osvojitelem a osvojencem, popř. pro osvojencovy potomky, narodí-li se po 

osvojení nebo dříve a vysloví s osvojením souhlas. Práva však vznikají pouze osvojenci a jeho dítěti 

vůči osvojiteli, opačně však nikoli (osvojitel nezískává žádná majetková práva). Právní příbuzenství 

mezi členy osvojitelovy rodiny a osvojencem zásadně nevzniká a nelze tedy z něj vyvozovat žádná 

 
99 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. In: ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský zákoník: Komentář, Svazek  

II, (§655-975). Praha: Wolters Kluwer, 2014. 752 s. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

https://www.noveaspi.cz/
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práva a povinnosti. Rovněž původní příbuzenský poměr nezaniká. 100  V tomto ohledu tedy 

hovoříme o osvojení neúplném. 

 V obou případech osvojení zletilého však platí, že osvojení nemá vliv na příjmení zletilého. 

Souhlasí-li s tím osvojitel, může osvojenec připojit osvojitelovo příjmení k svému příjmení, trvá-li 

manželství osvojitele a mají-li manželé společné příjmení, vyžaduje se souhlas i druhého manžela. 

Trvá-li manželství osvojence a mají-li manželé společné příjmení, může osvojenec připojit 

osvojitelovo příjmení k svému příjmení jen se souhlasem svého manžela (ust. § 851 OZ). V obou 

případech osvojení zletilého má osvojení právní následky pro osvojence a jeho potomky, pokud se 

narodily později. Pro dříve narozené potomky osvojence má osvojení právní následky, jen když 

dali k osvojení souhlas (ust. § 852 OZ). V obou případech osvojení zletilého rovněž platí, že 

vyživovací povinnost osvojence vůči jeho předkům nebo potomkům trvá nadále jen tehdy a jen v 

té míře, nejsou-li jiné osoby, které mají vyživovací povinnost, popřípadě nejsou-li tyto osoby 

schopny své vyživovací povinnosti dostát. Osvojenec má právo na výživné vůči svým předkům 

nebo potomkům jen tehdy a jen v té míře, není-li osvojitel s to své vyživovací povinnosti dostát. 

Osvojenec dědí po osvojiteli v první zákonné třídě dědiců, nevstupuje však v dědické právo 

osvojitele vůči jiným osobám. V praxi to tedy bude znamenat, že osvojenec může dědit pouze po 

osvojiteli, po nikom jiném. 

 

4.1.6.3 Osvojení přímé a nepřímé (zprostředkované) 

 O osvojení nepřímé jde v situaci, kdy je osvojení zprostředkováváno. Zprostředkování 

osvojení je dle ust. § 19a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen 

,,ZoSOPD‘‘) svěřeno OSPOD. Tuto činnost nesmí vykonávat jiné orgány, PO nebo FO, než právě 

OSPOD. V současné právní úpravě je výkon zprostředkování osvojení jinými než pověřenými 

osobami chápán jako přestupek dle ust. § 59 odst. 1 písm. c) ZoSPOD a je sankcionován pokutou 

až do výše 200 000 Kč. OSPOD se v případě zprostředkování osvojení myslí obecní úřady obce 

s rozšířenou působností, které mají na starosti zejm. shromažďování spisové dokumentace a o 

krajské úřady, které provádějí vlastní zprostředkování a zejm. umožňují seznámení dítěte 

s budoucími osvojiteli.101 Zprostředkování je činnost spočívající ve vyhledání dětí, kterým je třeba 

zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou osvojení, dále ve vyhledání FO vhodných stát 

se osvojiteli, odborné přípravě FO vhodných stát se osvojiteli k přijetí dítěte do rodiny a 

 
100 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka aj. Rodinné právo. 2. vydání. Praha:  

C.H. Beck, 2017, 400 s., s. 204. 

101 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka aj. Rodinné právo. 2. vydání. Praha:  

C.H. Beck, 2017, 400 s., s. 190. 
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v neposlední řadě ve výběru FO vhodné stát se osvojitelem určitého dítěte, jemuž se osvojení 

zprostředkovává, a v zajištění osobního seznámení se dítěte s touto osobou. Zprostředkované 

osvojení je tedy takové, kdy se osvojitel a osvojenec neznají. Zprostředkování osvojení probíhá na 

žádost FO, která má zájem osvojit dítě.102 Postup OSPOD při zprostředkování je uveden v ust. § 

21 a násl. ZoSPOD. V ust. § 21 odst. 5 ZoSPOD jsou výslovně uvedeny povinné přílohy k návrhu 

žadatele na zprostředkování, které následně budou součástí tzv. evidence žadatele. Jsou to 

dokumenty osvědčující, zda se žadatelem jeví být vhodným osvojitelem či nikoliv (tedy zejm. jde o 

doklady prokazující zdravotní, majetkovou, sociální situaci žadatele, rovněž je nezbytné předložit 

stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Krajský úřad rozhoduje o zařazení 

žadatele do evidence žadatelů neprodleně po odborném posouzení žadatele podle ust. § 27 

ZoSPOD. Dle ust. § 27 odst. 2 písm. b) ZoSPOD se u žadatelů posuzuje charakteristika osobnosti, 

psychický stav, zdravotní stav, jenž zahrnuje posouzení, zda zdravotní stav žadatele z hlediska 

duševního, tělesného a smyslového nebrání dlouhodobé péči o dítě, předpoklad vychovávat dítě, 

motivace, která vedla k žádosti o osvojení dítěte, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, 

sociální prostředí, zvláště bydlení a domácnost, etnické, náboženské a kulturní prostředí žadatele, 

popřípadě další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte. Jak je z výše uvedeného patrné, 

předmětem posuzování žadatele by neměla být sexuální orientace žadatele. Ta by tedy neměla mít 

žádný vliv na rozhodnutí, zda bude žadatel zařazen do evidence žadatelů o osvojení či nikoli. 

Následně poté, co krajský úřad rozhodne kladně o tom, že se žadatel zařazuje do evidence žadatelů, 

oznámí tuto skutečnost orgánům uvedeným v ust. § 22 odst. 7 ZoSPOD. Poté může dojít 

k samotnému zprostředkování, kdy krajský úřad vyhledává pro děti vhodné žadatele z evidence 

žadatelů (nikoli naopak). Jakmile najde vhodného žadatele k dítěti, oznámí tuto skutečnost žadateli, 

příp. dalším orgánům uvedeným v ust. § 24 odst. 2 ZoSPOD a následně vzniká žadateli právo 

seznámit se s dítětem a ten, u něhož se dítě nachází je povinen toto seznámení umožnit. Následně 

má žadatel možnost podat soudu návrh na předání dítěte do péče budoucího osvojitele, návrh na 

svěření dítěte do péče před osvojením a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno 

písemné oznámení krajského úřadu o tom, že je žadatelem vhodným stát se osvojitelem určitého 

dítěte.  

 Pro úplnost rovněž uvádím, že je možné osvojit i dítě z ciziny, v takovém případě hovoříme 

o tzv. mezinárodním osvojení a zajišťuje jej Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem 

v Brně (UMPOD). K mezinárodnímu osvojení však může dojít pouze za situace, pokud dítě 

nemůže být předáno do výchovy v zařízení péče o děti nebo rodině osvojitele, nebo o ně nemůže 

 
102 Formulář žádosti je dostupný z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/14259/zadost_zarazeni_210113.pdf. 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/14259/zadost_zarazeni_210113.pdf
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být pečováno jiným vhodným způsobem v zemi jeho původu (čl. 21 písm. b) Úmluva o právech 

dítěte). 

 
Proces zprostředkování osvojení je zjednodušeně vyobrazen na níže uvedeném schématu: 

 

103 

 
103 Středisko náhradní rodinné péče, spolek. Zprostředkování NRP. In: Adopce.com [online]. 2010 [cit. 03.05.2019].  
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 Závěrem je v souvislosti s nepřímým osvojením nutno zdůraznit, že z činnosti související 

se zprostředkováním osvojení nesmí nikdo získat nepatřičný zisk (ust. § 798 OZ). Jazykovým 

výkladem tohoto ustanovení bychom mohli dojít k závěru, že získání patřičného zisku je v pořádku. 

Tento výklad by však byl v rozporu, jak s tuzemskou úpravou zprostředkování osvojení, když tu 

provádí výhradně OSPOD a o jejich úplatě za zprostředkování nemůže být řeč s ohledem na ust. 

§ 59f odst. 1 písm. p) ZoSPOD, tak v rozporu zejm. s evropskou úpravou institutu zprostředkování 

osvojení.104 Z nepřesné formulace předmětného ustanovení se však lze pouze domnívat, co tím 

měl zákonodárce vlastně na mysli. Zda počítá do budoucna např. se zavedením správních poplatků 

za zprostředkování osvojení, nebo počítá s možností rozšíření pověřených subjektů ke 

zprostředkování osvojení (např. nestátními institucemi), které by tuto činnost jako podnikání 

vykonávali za onen patřičný zisk. Pakliže by však bylo možné v rámci zprostředkování osvojení 

podnikat za úplatu, znamenalo by to faktickou legalizaci obchodování s lidmi, což je zcela 

nepřijatelné i s ohledem na mezinárodní závazky ČR.105 V této souvislosti se tedy domnívám, 

pakliže je smyslem a účelem tohoto ustanovení, aby nebyl ze zprostředkování osvojení získáván 

žádný zisk, aby bylo novelou upraveno znění tohoto ustanovení. 

 V případech, kdy k zprostředkování osvojení nedochází, hovoříme o tzv. přímém 

osvojení, také označovaném jako otevřená adopce. V ust. § 20 odst. 3 ZoSPOD jsou taxativně 

vymezeny tři případy, kdy se zprostředkování osvojení neprovádí. Je tak zřejmé, že k přímému 

osvojení bude docházet spíše výjimečně (resp. ve třech výslovně uvedených situacích) a 

zprostředkované tedy nepřímé osvojení bude jevem častějším. Prvním případem je situace, kdy 

rodiče dali souhlas k osvojení dítěte předem s určením pro určitou osobu jako osvojitele (a 

contrario, v případech tzv. blanketového souhlasu, tedy souhlasu s osvojením bez určení konkrétní 

osoby osvojitele, se zprostředkování musí provést). Druhým případem je situace, kdy podal návrh 

na osvojení manžel rodiče dítěte, pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte (případy tzv. 

nepravého osvojení, o němž bude pojednáno níže). Posledním případem, kdy se zprostředkování 

neprovádí, je situace, kdy podal návrh na osvojení příbuzná dítěte nebo jiná osoba blízká dítěti, u 

které není vyloučeno osvojení dítěte. Ze všech tří výše uvedených výjimek je zřejmé, že 

zprostředkování osvojení, tedy proces hledání vhodných osvojitelů pro dítě, by v těchto případech 

bylo zcela nadbytečné, když fakticky je již osoba osvojence a osoba osvojitele vybrána a lze 

 
Dostupné z: http://www.adopce.com/informace/zprostredkovani-nrp/. 

104 NOVÁ, Hana. In: ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský zákoník: Komentář, Svazek II, (§655- 

975). Praha: Wolters Kluwer, 2014. 752 s. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

105 NOVOTNÝ, Petr; IVIČIČOVÁ, Jitka; SYRŮČKOVÁ, Ivana aj. Nový občanský zákoník, Rodinné právo. 2. 

aktualizované vydání, 208 s., s. 121. 

http://www.adopce.com/informace/zprostredkovani-nrp/
https://www.noveaspi.cz/
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předpokládat, že se tyto osoby již znají a mají již mezi sebou vytvořen určitý citový vztah a důvěru. 

V první ze tří zmíněných výjimek pak fakticky dochází k přímému osvojení na základě dohody 

biologických rodičů (či jiných osob, odpovědných za osobu dítěte) a osvojitele, kteří se navzájem 

znají. K přímému osvojení by však nemohlo dojít za situace, kdy třetí osoba např. lékař de facto 

zprostředkuje osvojení, tedy seznámí žadatele o adopci s biologickými rodiči dítěte (příp. s jinými 

osobami odpovědnými za dítě). Jednalo by se o činnost protiprávní vymezenou v ust. § 59 odst. 1 

písm. c) ZoSPOD, pod hrozbou pokuty. Závěrem je nutno říci, že i v případech přímého osvojení 

vykonává stát, resp. OSPOD, jistý dohled nad tímto procesem, když i v těchto případech musí být 

OSPOD informován o faktickém předání dítěte zájemcům o osvojení v souladu s ust. § 10a odst. 

2 ZoSPOD. V případě přímého osvojení je však jednoznačně narušena jedna ze zásad osvojení a 

to zásada anonymity. 

 

4.1.6.4 Osvojení zrušitelné a nezrušitelné a právní důsledky zrušení osvojení 

 Osvojení zakládá statusovou změnu jak na straně osvojitele, tak na straně osvojence a je 

zcela jednoznačné, že se předpokládá, aby to byla změna trvalá. Osvojení nezaniká ani zletilostí 

dítěte, ani smrtí dítěte či osvojitelů. Poměr vzniklý osvojení může zaniknut pouze tehdy, je-li zrušen 

rozhodnutím soudu.  

O osvojení zrušitelném tedy hovoříme tehdy, lze-li osvojení zrušit. Osvojení lze zrušit pouze 

na návrh osvojitele nebo osvojence, podá-li návrh jen jeden z nich, druhý se k němu může připojit 

a jen jsou-li pro to důležité důvody anebo došlo-li k osvojení v rozporu se zákonem (ust. § 840 

OZ). Závažným důvodem pro zrušení osvojení může být např. situace, kdy se mezi osvojitelem a 

osvojencem nevytvoří citový vztah, nebo kdy osvojitel závažně porušuje nebo zanedbává své práva 

a povinnosti. 106 ,, Může jít o závažnou trestnou činnost osvojitele vůči osvojenci, ale též kupř. o zavrženíhodné 

jednání osvojence vůči osvojiteli, typickým je např. křivé obvinění ze spáchání závažného trestného činu. Ani 

dosavadní, ani současná právní úprava důvod ke zrušení osvojení nevymezuje…Tyto důvody posoudí soud v každém 

konkrétním případě tak, aby bylo vyvážené hledisko závažných skutečností, pro které by již osvojení nemělo 

existovat, na straně jedné a na straně druhé hledisko stability rodinných a životních poměrů na straně osvojence, u 

něhož, zejména je-li nezletilý, je předním hlediskem ochrana jeho zájmů. Zejména však není důvodem ke zrušení 

osvojení rozvod osvojitelů, v jehož rámci by se jeden z osvojitelů chtěl podáním návrhu na zrušení osvojení vyhnout 

plnění vyživovací povinnosti…Pro běžné výchovné problémy nebo pro spory, které lze řešit jinými, méně zásadními 

cestami, návrhu na zrušení osvojení tedy vyhovět nelze.‘‘ 107  

 
106 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka aj. Rodinné právo. 2. vydání. Praha: 

C.H. Beck, 2017, 400 s., s. 195. 

107 NOVÁ, Hana. In: ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský zákoník: Komentář, Svazek II, (§655- 
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Aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení osvojení je nadále ponechána pouze osvojiteli 

a osvojenci, jiná osoba, např. manžel osvojitele, biologičtí rodiče osvojeného dítěte, či jiní blízcí 

příbuzní osvojitele či osvojence návrh zásadně podat nemohou.108 Návrh lze však podat jen do tří 

let od rozhodnutí o osvojení (ust. § 840 odst. 2 OZ). Otázkou je, zda je tato úprava správná. Je 

zřejmé, že zákonodárce tímto klade důraz na stabilitu vztahů vzniklých osvojením, ale již nejspíš 

neuvažoval nad tím, že k závažným důvodem pro zrušení osvojení může dojít kdykoliv, tedy i po 

uplynutí tří let ode dne rozhodnutí o osvojení. .,, Je v zájmu osvojence nebo osvojitele, aby osvojení trvalo 

"za každou cenu"? Je správné, aby tento vztah trval proti vůli všech, a to jen proto, že vážné důvody vedoucí k jeho 

zrušení nastaly po uplynutí doby tří let po právní moci rozsudku o osvojení?‘‘109 Tyto otázky si kladou autoři 

komentářové literatury i já sama. Zákonodárce si však zjevně tyto otázky před zakotvením ust. § 

840 odst. 2 OZ do našeho právního řádu nekladl. Odborníci považují ust. § 840 odst. 2 za výrazně 

problematické a dokonce spatřují jeho rozpor s čl. 9 Úmluvy o právech dítěte a s čl. 32 odst. 4 

LZPS. Osobně se s tímto ztotožňuji a domnívám se, že možnost zrušení osvojení by neměla být 

omezena časově. Ke zrušení osvojení by mělo dojít vždy, pokud jsou proto dány závažné důvody 

a zrušení osvojení je v zájmu dítěte. Zájem na trvalosti osvojení a zachování stability vztahů 

vzniklých osvojením by rozhodně neměl být upřednostňován před zájmem dítěte. Došlo-li 

k osvojení v rozporu se zákonem, je to rovněž důvod pro zrušení osvojení a pouze v tomto případě 

může dojít ke zrušení osvojení kdykoliv, tedy i po uplynutí oné poněkud nešťastné tří leté lhůty. 

Rozpor se zákonem nastane např. tehdy, došlo-li k osvojení aniž by byla splněna některá 

z podmínek osvojení (vymezeny v kapitole 4.1.4.), tedy např. nebyl-li dán souhlas s osvojením ať 

už ze strany dítěte nebo ze strany rodičů nebo nedošlo k absolvování předadopční péče. Nemusí 

se však jednat pouze o rozpor s ustanoveními OZ, ale také o rozpor s ustanoveními ZoSPOD, 

zejm. došlo-li k osvojení v důsledku obchodování s dětmi. 

Jak již bylo řečeno, jedině zrušením osvojení zaniká osvojení a tedy i veškerá práva a povinnosti 

mezi osvojitelem a osvojencem vyplývající z osvojení. Naopak se obnovuje předchozí příbuzenský 

poměr se všemi vzájemnými právy a povinnostmi. Nově je upraveno, že zrušení osvojení má účinky 

pouze pro futuro, tedy do budoucna, a že majetková práva a majetkové povinnosti vzniklé před 

zrušením osvojení, nejsou zrušením osvojení dotčeny (ust. § 841 odst. 2 OZ). Osvojenec bude mít 

po zrušení osvojení příjmení, které měl před osvojením, ledaže prohlásí, že si stávající příjmení 

ponechá (ust. § 842 OZ).  

 
975). Praha: Wolters Kluwer, 2014. 752 s. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

108 NOVÁ, Hana. In: ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský zákoník: Komentář, Svazek II, (§655- 

975). Praha: Wolters Kluwer, 2014. 752 s. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

109 Tamtéž. 
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O osvojení nezrušitelné jde tedy tehdy, nelze-li osvojení zrušit. Ex lege osvojení nelze zrušit 

po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení, ledaže bylo osvojení v rozporu se zákonem. O 

zakotvení lhůty tří let bylo pojednáno výše.  Je-li to v souladu se zájmem dítěte, může soud na 

návrh osvojitele rozhodnout i před uplynutím doby tří let od rozhodnutí o osvojení, že je osvojení 

nezrušitelné (ust. § 844 OZ). V současné právní úpravě je tedy preferováno osvojení nezrušitelné 

a osvojení zrušitelné trvá jen po dobu max. tří let od rozhodnutí o osvojení. Neexistuje tedy 

možnost tzv. trvalého osvojení zrušitelného. Takto nastavená právní úprava je dle mého názoru 

nešťastná a v mnoha případech bude v rozporu se zájmy dítěte. 

 

4.1.6.5 Společné osvojení, individuální osvojení a nepravé osvojení tzv. přiosvojení 

 Z hlediska osoby osvojitele rozlišujeme osvojení společné a osvojení individuální.  

Společné osvojení je dle ust. § 800 odst. 1 OZ tradičně umožněno pouze manželům. 

Současná právní úprava společného osvojení je shodná s předchozí právní úpravou (ust. § 66 ZoR) 

Společné osvojení je tak dále zcela zapovězeno nesezdaným heterosexuálním i homosexuálním 

párům. Společné osvojení je také znemožněno registrovaným partnerům. Čl. 6 odst. 1 Evropské 

úmluvy o osvojení dětí uvádí, že zákon bude povolovat osvojení dítěte pouze v případech, kdy se 

jedná buď o dvě osoby, žijící v manželském svazku, bez ohledu na to, zda osvojují současně nebo 

následně, anebo o osobu jedinou. 

 Opakem společného osvojení je osvojení individuální, kdy osvojuje samostatně jediná 

osoba, nikoli tedy pár. Zákon v tomto případě říká, že osvojit může jeden z manželů, nebo tzv. 

,,jiná osoba‘‘.110 Důvodová zpráva k ust. § 800 OZ k pojmu jiná osoba uvádí, že se jedná o osobu, 

která nežije v žádném zákonem uznaném svazku. Dle komentářové literatury k ust. § 800 OZ ,, jiná 

osoba může být osobou osaměle žijící, která přesto je schopna zajistit dítěti odpovídající a láskyplné rodinné zázemí, 

jakkoliv by měl být brán zřetel na to, že je v primárním zájmu dětí, aby jim byla poskytnuta možnost žít v "úplné" 

rodině v klasickém standardním pojetí‘‘111. Důvodová zpráva také říká, že individuálně osvojit nemůže 

registrovaný partner a to s ohledem na jiný právní předpis. Jiným právním předpisem byl myšlen 

ZoRP, kdy ust. § 13 odst. ZoRP výslovně zakazovalo osobě žijící v registrovaném partnerství 

individuálně osvojit dítě. Toto ustanovení bylo jako diskriminační zrušeno nálezem ÚS PL. ÚS 

7/15 (bližší pojednání v podkapitole 4.3). V současné době je tedy možné, aby samostatně osvojila 

osoba s homosexuální orientací, ať již žije v registrovaném partnerství čí nikoli. V případě, že dojde 

 
110 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ust. § 800. 

111 NOVÁ, Hana. In: ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský zákoník: Komentář, Svazek II, (§655- 

975). Praha: Wolters Kluwer, 2014. 752 s. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 
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k individuálnímu osvojení, soud rozhodne o tom, že z matriky vypouští zápis o druhém rodiči (ust. 

§ 800 odst. 1 OZ). 

 Často se setkáme i s pojmem přiosvojení nebo nepravé osvojení. Jde o situaci, kdy 

osvojitelem je manžel či manželka rodiče dítěte (step/second – parent adoption). S ohledem na ust. § 

832 odst. 1 OZ nebo na ust. § 833 odst. 2 OZ lze dovodit, že přiosvojení je umožněno pouze 

manželem/manželkou rodiče dítěte. Přiosvojit dítě si tedy nemůže druh nebo družka rodiče dítěte 

ani registrovaný partner rodiče dítěte. Právní úprava umožňující přiosvojení pouze manželu či 

manželce rodiče dítěte mi přijde zcela nelogická a nespatřuji jediný legitimní důvod, proč by 

přiosvojit nemohli také druh či družka rodiče dítěte nebo registrovaný partner rodiče dítěte. 

Nemůžeme totiž nadále přehlížet fakt, že spousta dětí je vychována dvěma osobami, kdy jeden 

z nich je ten tzv. nevlastní, nebiologický rodič, kdy tento rodič ačkoliv dítě vychovává, stará se o 

něj a společně s rodičem dítěte o dítě s láskou pečuje, nemá k dítěti a dítě k němu vlastně žádná 

práva a povinnosti. Skutečný problém pak může nastat v situaci, kdy biologický rodič zemře a 

nevlastní rodič ani dítě nemají žádné právní záruky, že se nadále budou moci stýkat, že nadále dítě 

zůstane v péči nevlastního rodiče apod. Ještě více nelogické je dle mého názoru vyloučení 

přiosvojení výše uvedeným osobám tehdy, když zákon výslovně stanovuje v ust. § 885 OZ a v ust. 

§ 13 odst. 3 ZoRP, že tyto osoby jsou povinny společně s rodičem dítěte pečovat o dítě.112 V této 

souvislosti byl v druhé polovině roku 2014 podán návrh na změnu ZoRP (sněmovní tisk č. 320/0), 

kdy předkladatelé novely navrhovali vložení nového ust. § 13a ZoRP. V navrhovaném ust. § 13a 

odst 1 ZORP je uvedeno, že partner může osvojit dítě svého partnera, přičemž se obdobně použijí 

ustanovení občanského zákoníku o osvojení, s výjimkou ustanovení §800 odst. 1. 113 

V navrhovaném ust. § 13a odst. 2 ZoRP je dále uvedeno, že dítě, které bylo osvojeno partnerem 

svého rodiče, má postavení společného dítěte partnerů. Z důvodové zprávy k předloženému 

návrhu zejm. vyplývá, že navrhované změna by dle názoru autorů vnesla jistotu a stabilitu do 

homoparentálních rodin a byla v souladu s nejlepším zájmem a blahem dítěte. ,,Žitou realitou však i 

v České republice je, že existuje stále více rodin, kde oba rodiče mají stejné pohlaví. Zatímco v minulosti 

stejnopohlavní páry často vychovávali děti z jejich předcházejících heterosexuálních vztahů, v posledních letech stále 

častěji vychovávají děti, které se rodí plánovaně přímo stejnopohlavním párům. V takovém případě má dítě obvykle 

 
112 Ust. § 885 OZ: Pečuje-li o dítě jen jeden z rodičů, podílí se na péči o dítě a jeho výchově i manžel nebo partner  

rodiče dítěte, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti. To platí i pro toho, kdo s rodičem dítěte žije, aniž s ním uzavřel  

manželství nebo registrované partnerství, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti. Shodně také ust. § 13 odst. 3 ZoRP:  

Pokud jeden z partnerů pečuje o dítě a oba partneři žijí ve společné domácnosti, podílí se na výchově dítěte i druhý  

partner; povinnosti týkající se ochrany vývoje a výchovy dítěte se vztahují i na tohoto partnera. 

113 GVARDOVÁ, Kateřina. Osvojení dítěte registrovaným partnerem. Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 4, s. 6-14. 
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z hlediska práva pouze jednoho rodiče zapsaného v rodném listě, ačkoli fakticky jej od narození vychovají a milují 

rodiče dva. Druhý biologický rodič není vůbec znám, např. bylo-li dítě počato z umělého oplodnění, nebo se jedná o 

osobu, která není ve smyslu zákona za rodiče považována (není uvedena v rodném listě). Nebiologický rodič – 

partner či partnerka rodiče nemá k dítěti žádná práva, není považován za zákonného zástupce dítěte. To v praxi 

přináší celou řadu problémů nejen v každodenním životě rodiny, ale i v obtížných životních situacích, např. v případě 

rozpadu partnerství nebo úmrtí jednoho z rodičů. Tato situace ohrožuje samotnou rodinu a je nepochybně v rozporu 

s nejlepším zájmem dítěte, pro které je žádoucí, aby osoby, které od narození považuje za své rodiče, a které miluje, 

byly jeho rodiči nejen de facto, ale i de iure… Osvojením se nebiologický rodič stane zákonným zástupcem dítěte, 

bude k němu mít vyživovací povinnost a dítě bude mít zákonného rodiče, pokud o něj biologický rodič nebude moci 

pečovat. Osvojení dítěte partnera či partnerky vnese jistotu a stabilitu do rodiny a především do života samotného 

dítěte.‘‘ 114  Ačkoliv se s návrhem ztotožňuji, je dle mého názoru změna v něm navrhovaná 

nedostatečná a neřeší situaci homoparentálních rodin komplexně. Přijetím návrhu by došlo toliko 

k dílčí změně, kdy by homosexuálním partnerům žijícím v registrovaném partnerství bylo 

umožněno přiosvojit si dítě svého partnera, návrh však neřeší otázku přiosvojení dítěte partnera 

v případech, kdy homosexuální pár nevstoupil do registrovaného partnerství, ani by nepřinesl 

změnu v případech společného osvojení homosexuálů. Jak je však nyní zřejmé, ani po více než pěti 

letech od podání tohoto návrhu nedošlo k jeho projednání, natož pak přijetí a přiosvojení je tak 

registrovaným partnerům nadále vyloučeno stejně jako společné osvojení. 

 Z výše uvedeného je patrné, že současná česká právní úprava umožňuje homosexuálním 

jedincům, potažmo registrovaným partnerům pouze tzv. individuální osvojení. To však neřeší 

situace, kdy homosexuální a registrované páry chtějí mít úplnou rodinu se všemi právy a 

povinnostmi z rodičovství . Jedinou možností jsou právě situace, kdy společně vychovávají a pečují 

o dítě jednoho z nich. Právně však o úplnou rodinu nejde, neboť dítě nemá status dítěte společného 

a tedy má práva pouze vůči svému ,,vlastnímu‘‘ rodiči, ale již nemá žádné právní záruky k rodiči 

,,nevlastnímu‘‘, ačkoliv v mnoha situacích dítě s tímto ,,nevlastním‘‘ rodičem vyrůstá od narození 

nebo útlého dětství a má k němu vytvořen natolik silný vztah, že jej za svého rodiče považuje. Je 

nutné si klást otázku, zda i v tomto případě je v nejlepším zájmu dítěte, aby k přiosvojování 

nedocházelo? Osobně si to nemyslím. Homosexuální páry nebo registrovaní partneři, kteří chtějí 

rodinu teprve založit (tedy ani jeden z nich ještě nemá své dítě) jsou navíc úplně z této možnosti 

vyloučeni (tedy alespoň právně), protože společné osvojení je jím také znemožněno. 

 
114 Důvodová zpráva k návrhu zákona (sněmovní tisk 320/0), kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném 

partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=320&ct1=0.  
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4.2 Stav před novelou zákona o registrovaném partnerství 

 Jak již bylo nastíněno výše, s účinnosti ZoRP, tj. od 01. července 2006 až do 21. července 

2016, tedy po dobu dlouhých 10 let, bylo platné a účinné ust. § 13 odst. 2 ZoRP. Toto ustanovení 

přímo vylučovalo, aby se některý z registrovaných partnerů stal osvojitelem dítěte. Překážkou 

osvojení nebyla sexuální orientace, ale toliko trvající registrované partnerství. V důvodové zprávě 

k tomuto bylo uvedeno pouze to, že ,,osvojení dítěte registrovanými partnery, resp. kterýmkoliv z partnerů, v 

době trvání partnerství bude zakázáno. Důvodem je preference náhradní výchovy dítěte heterosexuálním párem‘‘115. 

Zákonodárce tak zcela nepochopitelně přijetím ust. § 13 odst. 2 ZoRP nastolil diskriminační stav, 

když homosexuálním jedincům, kteří nevstoupili do registrovaného partnerství, individuální 

osvojení zapovězeno nebylo, ale registrovaným partnerům, tedy těm, kteří dobrovolně vstoupili do 

zákonem institucionalizovaného homosexuálního svazku, ano. Předmětné ustanovení bylo jako 

diskriminační zrušeno nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 7/15 (nález č. 234/2016 Sb.) s účinností 

od 22. července 2016. Lze tedy shrnout, že od účinnosti ZoRP do 21. července 2016 mohli 

homosexuální páry, resp. homosexuální jedinci individuálně osvojovat dítě jen tehdy, nevstoupil-li 

potencionální osvojitel do registrovaného partnerství. Trvající registrované partnerství bylo přímou 

překážkou bránící osvojení a registrovaní partneři tak byli zcela zjevně a jednoznačně 

znevýhodňováni před homosexuály, kteří se rozhodli do registrovaného partnerství nevstoupit. 

Nález ÚS, kterým ÚS zrušil diskriminační ust. § 13 odst. 2 ZoRP byl výsledkem procesu, který 

započal již v roce 2014.  

 Dne 25. března 2014 bylo usnesením Úřadu městské části Praha 13, odboru sociální péče 

a zdravotnictví, č.j. P 13-12735/2014 zastaveno řízení o žádosti Ing. Petra Laně (dále jen ,,žalobce‘‘) 

o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, protože žadatel nesplňuje požadavky 

ust. § 800 OZ. Proti tomuto rozhodnutí podal následně žalobce odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, 

odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči. Magistrát však odvolání zamítl 

rozhodnutím ze dne 30. dubna 2014, sp.zn. SOC: 60855/2014. Proti tomuto rozhodnutím podal 

žalobce správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Městský soud v Praze následně dne 05. března 

2015 podal návrh k ÚS, kterým se domáhal zrušení ust. § 13 odst. 2 ZoRP. Městský soud v Praze 

ve svém návrhu k ÚS uvedl, že ,, důvod zákazu osvojení v těchto případech plyne přímo ze zákonné úpravy, 

podle níž samotná existence registrovaného partnerství brání tomu, aby se jeden z partnerů mohl stát osvojitelem 

dítěte, a jiné skutečnosti se za této situace nezjišťují. … Pokud by žadatel o osvojení nežil v manželství a ani v 

registrovaném partnerství, mohl by se za určitých podmínek stát osvojitelem. Pokud však žije v registrovaném 

partnerství, platí zákaz osvojení již z tohoto titulu, aniž by byly posuzovány okolnosti, zda takový žadatel je schopen 

 
115 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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vytvořit odpovídající zázemí pro řádnou výchovu dítěte. Tyto skutečnosti představují rozdíly, které jsou neodůvodněné, 

a ani neexistují rozumné důvody pro uplatněný rozdílný přístup.‘‘ Dále Městský soud v Praze odkázal na čl. 

1 LZPS a čl. 14 EÚLP, které zakazují jakoukoliv formu diskriminace a dále poukázal na čl. 21 

Listiny základních práv EU, výslovně zakazující diskriminaci z důvodu sexuální orientace.116 

 

4.3 Stav po novele zákona o registrovaném partnerství – nález Pl. ÚS 7/15 

 Současná právní úprava (s účinností od 22. července 2016) umožňuje registrovaným 

partnerům individuálně osvojit dítě. Nálezem ÚS sp.zn. Pl. ÚS 7/15 bylo zrušeno ust. § 13 odst. 2 

ZoRP, které tuto možnost registrovaným partnerům zapovídalo. V oblasti individuálního osvojení 

dětí homosexuály tak byl učiněn zajisté pozitivní posun, ÚS se vsak zabýval pouze problematikou 

individuálního osvojení. Společné osvojení ani přiosvojení není homosexuálním párům, ať již 

vstoupili do registrovaného partnerství či nikoli, umožněno. V následujících řádcích si dovolím 

shrnout obsah předmětného nálezu ÚS a názory v něm uvedené. 

 Než se začal ÚS zabývat meritem věci, zkoumal splnění podmínek řízení a rovněž vyjádření 

účastníků a vedlejšího účastníka řízení. V této souvislosti je dle mého názoru zejm. nejdůležitější 

poukázat na vyjádření vedlejšího účastníka řízení, kterým byla Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna 

Šabatová, Ph.D. (dále jen ,,VOP’‘) a na její sdělení sp.zn. 2977/2014/VOP, ve kterém zejm. uvedla 

následující: ,, Ustanovení § 800 občanského zákoníku z roku 2012 nevylučuje osvojení registrovanými partnery. 

Je však vyloučeno ustanovením § 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství. … Jakékoliv ustanovení nebo 

postup orgánu veřejné moci, které vedou ke znemožnění osvojení pouze z důvodu sexuální orientace potenciálního 

osvojitele, odporují ústavnímu pořádku a Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.‘‘117 VOP ve svém 

vyjádření dospěla k závěru, že zde není žádný objektivní a racionální důvod, pro který by mělo být 

registrovaným partnerům znemožněno osvojení a ust. § 13 odst. 2 ZoRP shledala jako protiústavní. 

VOP dále uvedla, že ,, absurdnost celé situace je dokreslena skutečností, že zákonodárce se snaží zákonem 

zabránit něčemu, co není normativně regulovatelné, a sice aby byly děti vychovávány registrovanými partnery. Tato 

situace totiž reálně existuje. Vyjma možnosti biologického rodičovství mohou totiž výchovy dítěte registrovaní partneři 

dosáhnout i jinými způsoby. Nejčastěji půjde o případy, kdy se jeden z partnerů stal rodičem ještě před vznikem 

partnerství a o dítě nadále pečuje. Rozpolcenost zákonodárce lze ilustrovat zněním ustanovení § 13 odst. 3 zákona 

o registrovaném partnerství, které v takovém případě stanoví druhému partnerovi povinnost o dítě pečovat. Další 

variantou je osvojení dítěte pouze jednou osobou, aniž by faktičtí životní partneři uzavřeli registrované partnerství, 

 
116 Nález Ústavního soudu ze dne 14.06.2016, sp.zn. Pl. ÚS 7/15. 

117 Veřejný ochránce práv – ombudsman. Zpráva o šetření ve věci diskriminace z důvodu sexuální orientace v oblasti 

osvojení dítěte. Sborník stanovisek VOP, sp.zn. 2977/2014/VOP/PPO, ze dne 01. července 2014. 
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neboť osvojení samostatně žijící osobou zákon připouští‘‘118. VOP ve svém sdělení rovněž poukázala na 

judikaturu ESLP (rozsudky Fretté proti Francii či E.B. proti Francii) a poukázala na zahraniční 

srovnání, ze kterého vyplývá, že z 28 států EU je pouze v ČR a Maďarsku zapovězeno osvojení 

registrovaným partnerům. VOP závěrem uvedla, že napadané zákonné ustanovení je protiústavní, 

zakládá přímou diskriminaci na základě sexuální orientace, je tedy v rozporu s LZPS a EÚLP a 

navrhuje jeho zrušení. 

 ÚS po rozboru především relevantní judikatury ESLP a s ohledem na závěry z ní vyplývající 

vyslovil, že ,, neexistuje základní právo na osvojení dítěte, a to na ústavní úrovni a ani na úrovni mezinárodních 

závazků České republiky. Současně zdejší soud akceptuje značnou volnost, kterou má zákonodárce při úpravě 

vztahů mezi stejnopohlavními partnery. Není totiž dáno ani základní právo na uzavření sňatku (resp. 

registrovaného partnerství) mezi osobami stejného pohlaví, a je proto věcí politického rozhodnutí zákonodárce, zda 

vůbec a jakým způsobem tento vztah upraví. Zvláštní ochrana je totiž zaručena toliko rodičovství a rodině (čl. 32 

odst. 1 Listiny). Povinnost zasáhnout proto shledává Ústavní soud pouze v případě, pokud by shledal, že konkrétní 

zvolené řešení zasahuje základní práva některé skupiny osob‘‘119. Dále se ÚS vyslovil k pojmu rodina, který 

chápe ,, primárně nikoliv jako jakýsi umělý sociální konstrukt, nýbrž především jako konstrukt biologický, 

založený na pokrevním příbuzenství osob, které spolu žijí, případně jako vztah nepříbuzenský, který vztah 

biologický napodobuje‘‘120. Je očividné, že ÚS se kloní k tradičnímu pojetí rodiny, což podpořil i tím, 

že výslovně uvedl, že ,, nespatřuje sebemenší rozumný důvod, pro který by i on sám měl k erozi tradičního pojetí 

rodiny a její funkce jakkoliv aktivně přispívat‘‘121 . Z vlastní argumentace ÚS rovněž vyplývá, že je 

zastáncem manželství a preferuje jej před jinými formami spolusoužití osob, když dle něj ,, 

manželství dává a priori největší předpoklad pro naplnění účelu osvojení, kterým je a musí být především nejlepší 

zájem dítěte‘‘122. S touto argumentací ÚS nesouhlasím. Nemyslím si, že manželství je jakousi zárukou, 

že manželé budou dobrými rodiči a osvojením dítěte manžely bude v jeho nejlepším zájmu. Jsem 

přesvědčena, že stejně dobrými rodiči a v mnohých případech i lepšími mohou být homosexuální 

osoby, ať už žijící v registrovaném partnerství či nikoliv, ale stejně tak i tzv. singles osoby, ať už 

jakékoli sexuální orientace. Manželství není dle mého názoru předem automaticky zárukou 

úspěšnosti osvojení a výše uvedenou argumentaci ÚS považuji za nelogickou a bohužel stále slepě 

lpějící na zastaralém tradičním konceptu pojetí rodiny.  Je však nutno uvést, že ÚS alespoň připustil 

 
118 Veřejný ochránce práv – ombudsman. Zpráva o šetření ve věci diskriminace z důvodu sexuální orientace v oblasti 

osvojení dítěte. Sborník stanovisek VOP, sp.zn. 2977/2014/VOP/PPO, ze dne 01. července 2014. 

119 Nález Ústavního soudu ze dne 14.06.2016, sp.zn. Pl. ÚS 7/15, bod 35. 

120 Nález Ústavního soudu ze dne 14.06.2016, sp.zn. Pl. ÚS 7/15, bod 36. 

121 Nález Ústavního soudu ze dne 14.06.2016, sp.zn. Pl. ÚS 7/15, bod 37. 

122 Nález Ústavního soudu ze dne 14.06.2016, sp.zn. Pl. ÚS 7/15, bod 39. 
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existenci jiných forem spolusoužití osob, když uvedl, že ,, nemůže přehlížet, že v současnosti dochází k 

zásadním změnám ve způsobu soužití osob, že na rozdíl od tradičnějšího pojetí rodin, předpokládajícího zpravidla 

společný život více generací, žije stále více osob samostatně (tzv. singles), počet nesezdaných párů (soužití druha a 

družky nebo jiné podoby kohabitace) se přibližuje počtu párů sezdaných a rozvod manželství je vnímán jako něco 

téměř přirozeného‘‘123. 

 Z doposud uvedeného vyplývá, že ÚS nejprve započal argumentací, která by spíše 

nasvědčovala tomu, že ÚS návrh na zrušení napadaného zákonného ustanovení nakonec zamítne, 

v další části však ÚS započal s argumentací pro zrušení napadaného ustanovení. Za stěžejní 

odůvodnění předmětného nálezu ÚS považuji následující: ,, V daném případě spočívá podstata problému 

v tom, že občanský zákoník na straně jedné umožňuje, aby dítě výjimečně osvojila i jiná osoba (nežli manžel), 

přičemž však zákon o registrovaném partnerství současně výslovně vylučuje, aby touto osobou byl někdo, kdo žije v 

registrovaném partnerství. Dochází tak k situaci, kdy zákonodárce připustil osvojení dítěte i jedincem, který nežije 

v manželském svazku, a nestanovil ani žádné omezení v tom, zda se jedná o osobu heterosexuální či homosexuální 

orientace. Na straně druhé však zakazuje, aby tento jedinec žil v registrovaném partnerství. Výsledkem je proto 

stav, kdy např. osoba, která společně žije s jedincem stejného pohlaví, bez dalšího může požádat o zařazení do 

evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli a této žádosti bude po splnění všech podmínek vyhověno, nicméně pokud 

v jiném - avšak fakticky zcela obdobném - případě tyto osoby uzavřou registrované partnerství, jejím tato možnost 

zákonem zakázána. Může tak dojít i k takovým značně nelogickým případům, kdy stejná osoba podá žádost, o 

níž bude zahájeno správní řízení, a teprve po jejím podání "zlegalizuje" svůj delší dobu trvající faktický vztah tím, 

že uzavře registrované partnerství, v důsledku čehož však přestane splňovat základní podmínku pro zařazení do 

příslušné evidence žadatelů o osvojení dítěte. Jinak řečeno, napadená zákonná úprava jednoznačně povyšuje formální 

právní stav (registrované partnerství) nad stav faktický. Přitom však z této samotné úpravy a ani z důvodové zprávy 

není vůbec seznatelné, jaký racionální důvod zákonodárce ve skutečnosti vedl právě k tomuto řešení, které se ze 

shora popsaných důvodů jeví jako nelogické, iracionální a ve svém důsledku i diskriminační ve vztahu k osobám, 

které registrované partnerství uzavřely…. Zmíněná nelogičnost stávající zákonné úpravy se velmi výrazně projevuje 

rovněž v tom, že napadené zákonné ustanovení sice zapovídá, aby se některý z registrovaných partnerů stal 

osvojitelem dítěte, nicméně na straně druhé z odstavce 3 stejného ustanovení výslovně plyne, že zákonodárce s 

faktickou péčí registrovaných partnerů o dítě přímo počítá, a dokonce v tomto směru druhého partnera zavazuje 

povinnostmi týkajícími se ochrany vývoje a výchovy dítěte. Vzniká tak situace, kdy na straně jedné zákonodárce ze 

zcela nesrozumitelného důvodu zakazuje registrovanému partnerovi osvojení dítěte (případ tzv. second parent) a 

současně jej zavazuje se o ně starat.‘‘ 124  Napadané zákonné ustanovení ÚS poměřoval rovněž 

v souvislosti s právem každého na lidskou důstojnost, které je zakotveno v čl. 10 odst. 1 LZPS, a 

 
123 Nález Ústavního soudu ze dne 14.06.2016, sp.zn. Pl. ÚS 7/15, bod 37. 

124 Nález Ústavního soudu ze dne 14.06.2016, sp.zn. Pl. ÚS 7/15, bod 40, 41, 42. 
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které ÚS považuje za základ celé úpravy základních práv a svobod. ,, Právě prizmatem lidské důstojnosti 

jako základní objektivní hodnoty lidství a ohniska ostatních základních práv přitom napadené zákonné ustanovení 

neobstojí. Pokud je totiž založeno na tom, že z určitého práva (byť plynoucího nikoliv přímo z ústavního pořádku, 

nýbrž z práva podústavního) vylučuje určitou skupinu osob jen proto, že se rozhodly uzavřít registrované partnerství, 

činí z nich de facto jakési osoby "druhého řádu" a dává jim bezdůvodně určité stigma, které evokuje představu o 

jejich méněcennosti, zásadní odlišnosti od ostatních (zřejmě "normálních") a zřejmě i o neschopnosti se - oproti 

osobám jiným - náležitě postarat o děti. Tento důsledek přitom dovozuje nikoliv na základě toho, že by se snad 

dané osoby dopouštěly nějakého závadného, neetického, či dokonce protiprávního jednání, nýbrž jen ze skutečnosti, 

že dané osoby uzavřou registrované partnerství - tedy chovají se způsobem, který právo umožňuje a předpokládá, 

činí tak zcela transparentně a předvídatelně a přebírají na sebe i všechny povinnosti, z tohoto registrovaného 

partnerství plynoucí.‘‘ 125 

 Závěr ÚS v dané věci byl jednoznačný. Napadané zákonné ust. § 13 odst. 2 ZoRP, 

znemožňující registrovaným partnerům individuálně osvojit dítě, shledal rozporným s právem na 

lidskou důstojnost, s právem na soukromý život a se zákazem diskriminace zakotvenými v čl. 1, čl. 

3 odst. 1, čl. 10 odst. 1 a 2 LZPS a dále s čl. 8 odst. 1 a čl. 14 EÚLP a jako takové jej zrušil a to ke 

dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů. Nález byl vyhlášen dne 22. července 2016. K tomuto dni 

tak přestalo být ust. § 13 odst. 2 ZoRP součástí platného právního řádu ČR. ÚS tak otevřel 

registrovaným partnerům cestu k individuálnímu osvojení dětí. Jak jsem však již předeslala v úvodu 

tohoto pojednání, ÚS se vůbec nezabýval otázkou společného osvojení registrovaných partnerů 

nebo problematikou přiosvojení. Nadále platí, že společné osvojení a přiosvojení je vyhrazeno 

pouze manželům. 

 Pro úplnost je dle mého názoru nutno alespoň odkázat na odlišné stanovisko soudce 

Vladimíra Sládečka, který nesouhlasil s výrokem rozhodnutí, jelikož se domnívá, že v této věci 

vůbec neměl ÚS rozhodovat a nahrazovat tak vůli členů Parlamentu ČR. ,, Lze uzavřít, že Ústavní 

soud by měl respektovat autonomní vůli zákonodárce a zachovávat princip sebeomezení či zdrženlivosti, tedy se 

vyvarovat přílišného aktivismu a nezasahovat do úpravy otázek, příslušející zákonodárci.‘‘126 V této souvislosti 

soudce Sládeček odkázal na dřívější nález ÚS, sp.zn. Pl. ÚS 10/15 týkající se zákazu osvojení dítěte 

partnerem rodiče v nesezdaném soužití, kde ÚS posuzoval ústavní konformitu ust. § 72 odst. 1 

věty první ZoR a neshledal ji v rozporu s čl. 10 odst. 2 LZPS ani s čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech 

dítěte. ,, Změna této úpravy a případné umožnění osvojení druhým rodičem u nesezdaného páru jsou plně v 

kompetenci zákonodárce. Zde je vhodné citovat ze souhlasného stanoviska soudce Costy, ke kterému se připojil 

 
125 Nález Ústavního soudu ze dne 14.06.2016, sp.zn. Pl. ÚS 7/15, bod 46. 

126 Nález Ústavního soudu ze dne 14.06.2016, sp.zn. Pl. ÚS 7/15. Odlišné stanovisko soudce JUDr. Vladimíra  

Sládečka, DrCs. 
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soudce Spielmann v již výše zmíněném rozhodnutí ve věci Gas a Dubois proti Francii: „... existují oblasti, ve kterých 

je národní zákonodárce lépe než evropský soudce nadán k tomu, aby změnil instituty, které se dotýkají rodiny, 

vztahů mezi dospělými a dětmi, či pojem manželství.“ Ústavní soud je téhož názoru.‘‘127 

 Závěr ÚS vyjádřený v nálezu Pl. ÚS 7/15 je především s ohledem na názor vyjádřený 

v nálezu Pl. ÚS 10/15 poněkud překvapivý a nelze než uzavřít, že ÚS zřejmě přehodnotil svůj 

dřívější zdrženlivý postoj v této oblasti a zaujal postoj proaktivnější a liberálnější. Se závěrem ÚS 

vyjádřeným v nálezu Pl. ÚS 7/15 se zcela ztotožňuji a považuji jej za správný. Proaktivní přístup 

ÚS více než zdrženlivý ve věcech, v nichž zákonodárce nečiní, kvituji. ,,Zamítnutí návrhu na zrušení § 

13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství s odůvodněním, že o této otázce může rozhodovat pouze zákonodárce, 

by znamenalo rezignovat zcela na přezkum ústavnosti právních předpisů prizmatem lidských práv a v rozsahu 

pravomoci orgánu ochrany ústavnosti by zůstalo pouze přezkoumávání otázky, zda o přijetí právního předpisu 

rozhodl orgán v rámci svých pravomocí a postupem ústavním pořádkem předvídaným. V důsledku by tak došlo 

k odpírání spravedlnosti na úrovni rozhodování Ústavního soudu.‘‘128 

4.4 Homoparentální adopce v evropském kontextu 

V Evropě můžeme v souvislosti s homoparentálními adopcemi rozlišovat v zásadě tři 

skupiny států. Do první skupiny řadíme státy, kde jsou homosexuálním párům přiznána plná práva 

na společnou adopci dětí, dále státy, kde jsou homosexuálním párům přiznána toliko částečná 

adopční práva, umožněno tzv. nepravé osvojení, neboli přiosvojení dítěte partnera a státy, kde 

úprava adopčních práv homosexuálů (myšleno párů) naprosto chybí. Mezi poslední skupinu zemí 

se řadí bohužel i ČR, když český právní řád umožňuje homosexuálům toliko individuální osvojení, 

ale ze společné adopce homosexuály nadále vylučuje a homosexuálům nepřipouští ani přiosvojení 

dítěte partnera. 

Hovoříme-li o společné adopci, je výčet států, ve kterých mohou homosexuálové společně 

osvojit dítě v podstatě shodný s výčtem států, kde mohou homosexuálové uzavírat manželství. 

Průkopníkem v homosexuálních adopcích bylo Nizozemsko, které v roce 2001 společnou 

homoparentální adopci (společně se stejnopohlavním manželstvím) zavedlo jako první evropská 

země. Následováno bylo dalšími zeměmi, jako je např. Švédsko (2003), Španělsko (2005), Belgie 

(2006), Island (2006), Norsko (2009), Portugalsko (2010), Francie (2013), Rakousko (2016) či 

Německo (2017). V současné době je společná homoparentální adopce umožněna v 17 evropských 

státech. Hovoříme-li o možnosti přiosvojení, tato možnost je homosexuálům dána pouze ve 4 

 
127 Nález Ústavního soudu ze dne 19. listopadu 2015, sp.zn.  Pl. ÚS 10/15, bod 36. 

128 KALLA, Petr. Debata o homoparentální rodině. Průlom v homoparentálních adopcích. Rodinné listy. 2016, č. 9,  

s. 15. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

https://www.noveaspi.cz/
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evropských státech a to ve Slovinsku (2011), Estonsku (2016), Švýcarsku (2018) a de facto i v Itálii. 

Ve státech východní Evropy pak homosexuálním párům nejsou přiznána společná adopční práva. 

129 

4.4.1 Rakousko 

Za zmínku v souvislosti s homoparentálními adopcemi dle mého názoru jistě stojí Rakousko, 

které je důkazem rychle se rozvíjejícího státu v této oblasti. Tamější ústavní soud totiž v roce 2006 

rozhodl o nemožnosti homosexuálních párů společně osvojit dítě, neboť konstatoval, že rakouská 

právní úprava (konkrétně ust. § 182 odst. 2 rakouského občanského zákoníku, které umožňuje 

společnou adopci nesezdaným párům) nemůže být vykládána ve prospěch homosexuálních párů, 

neboť je založena na přítomnosti párů opačného pohlaví v souladu s biologickou realitou. 130 

V roce 2013 pak ESLP v rozsudku X a ostatní proti Rakousku (blíže k tomuto rozsudku v 

podkapitole 5.3.7) konstatoval, že je v rozporu s čl. 8 a s čl. 14 EÚLP situace, kdy rakouská 

legislativa zakazuje registrovanému partnerovi osvojit dítě svého partnera, pokud je tato možnost 

dána nesezdaným heterosexuálním párům. Na základě tohoto rozsudku došlo v roce 2013 

ke schválení vládního návrhu zákona a Rakousko se tak stalo s účinností od 01. srpna 2013 v pořadí 

14. zemí v Evropě, kde bylo homosexuálům umožněno přiosvojení dítěte svého partnera.131 Tento 

zákon nicméně neumožňoval společnou homoparentální adopci. K jejímu povolení došlo až na 

základě přelomového rozhodnutí rakouského ústavního soudu ze dne 11. prosince 2014, kdy tento 

jako první soud v Evropě umožnil homosexuálním párům společně osvojit dítě z institucionální 

péče. 132  Ústavní soud řešil případ dvou homosexuálním žen, které v roce 2011 vstoupili do 

registrovaného partnerství. V roce 2012 porodila jedna z nich dceru za pomocí metody asistované 

reprodukce. Podle novely občanského zákoníku bylo v Rakousku s účinností od 01. srpna 2013 

umožněno toto dítě přiosvojit druhým partnerem. Stěžovatelky si však přály mít ještě jedno dítě, 

na rozdíl od manželských párů jim však nebylo umožněno dítě osvojit společně. Stěžovatelky tedy 

 
129 PITOŇÁK, Michal. Mapa adopčních práv párů stejného pohlaví v Evropě. In: Queergeography.cz [online]. 

21.11.2018, [cit. 08.03.2020]. Dostupné z: https://www.queergeography.cz/mapa-adopcnich-prav-paru-stejneho- 

pohlavi-v-evrope/. 

130 KOZUBÍK, Jan; WINTR, Jan. Ústavní soudy a práva gayů a leseb – veřejné mínění jako determinant rozhodnutí 

soudů? Jurisprudence, 2016, č. 5. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

131 Ilga-Europe. Austria becomes the 14th European country to allow same-sex second-parent adoption. In: Ilga- 

europe.og  [online]. [cit. 08.03.2020]. Dostupné z: https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/austria 

becomes-14th-european-country-allow-same-sex-second-parent.  

132 KOZUBÍK, Jan; WINTR, Jan. Ústavní soudy a práva gayů a leseb – veřejné mínění jako determinant rozhodnutí  

soudů? Jurisprudence, 2016, č. 5. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/. 

https://www.queergeography.cz/mapa-adopcnich-prav-paru-stejneho-pohlavi-v-evrope/
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podali ústavní stížnost proti článku 8.4 spolkového zákona o registrovaném partnerství a článku 

191.2 občanského zákoníku, přičemž tvrdili, že byly diskriminovány pouze na základě svého 

pohlaví a sexuální orientace. Tvrdily, že napadená ustanovení jsou v rozporu s ústavní zásadou 

rovnosti, jak je stanoveno v článku 2 základního zákona o základních právech občanů (Staats-

grundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger), článku 7 spolkového ústavního zákona 

(Bundes-Verfassungsgesetz), jakož i v rozporu s čl. 14 EÚLP ve spojení s čl. 8 EÚLP. Stěžovatelky 

dále uvedly, že rozdílné zacházení s registrovanými partnery stejného pohlaví a heterosexuálními 

manželskými páry pokud jde o společnou adopci dětí, nesledovalo legitimní cíl a nebylo nutné. 

Zejména se domnívaly, že neexistují zjevné důvody pro to, aby homosexuálním registrovaným 

partnerům, bylo znemožněno společně adoptovat dítě. Rakouský ústavní soud shledal, že právní 

úprava adopce spadá do působnosti čl. 8 EÚLP a musí splňovat požadavky čl. 14 EÚLP (zákaz 

diskriminace). Ústavní soud uzavřel, že obecné vyloučení registrovaných partnerů ze společné 

adopce je protiústavní, diskriminační a v rozporu s nejlepšími zájmy dítěte. 133  Protiústavní 

ustanovení byla s účinností k 31. prosince 2015 zrušena a homosexuální páry tedy v Rakousku 

mohou od 01. ledna 2016 společně osvojit dítě. Rakousko se stalo první evropskou zemí, ve které 

došlo k legalizaci společné homoparentální adopce v době, kdy homosexuálové v této zemi ještě 

nemohli uzavřít manželství.134 Manželství homosexuálů bylo v Rakousku uzákoněno s účinností od 

01. ledna 2019 (viz podkapitola 1.2.1.1). 

V tomto ohledu je Rakousko velice inspirativním státem a domnívám se, že by jej ČR měla 

následovat. Je fascinují sledovat, že do roku 2006 se Rakousko řadilo mezi skupinu států 

neumožňující homosexuálním párům společnou adopci ani přiosvojení, avšak o 14 let později je 

Rakousko naopak zemí, která přiznává homosexuálům právo na společné osvojení dítěte, 

přiosvojení, ale také právo na uzavření registrovaného partnerství či manželství. 

4.4.2 Itálie 

Druhou zemí, které v souvislosti s homoparentálními adopcemi věnuji více pozornosti je 

Itálie. Jak již bylo v této práci pojednáno, teprve od roku 2016 bylo homosexuálům v Itálii 

umožněno vstupovat do tzv. unioni civili, tedy do svazku, který je obdobou našeho institutu 

registrovaného partnerství. Ani v souvislosti s přijetím zákona, který homosexuálům po dlouhých 

 
133 Rozsudek rakouského Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2014, AUT-2015-1-001. Shrnutí v angličtině dostupné  

z: https://www.vfgh.gv.at/downloads/Bulletin_2015-1_G_119-120-2014_11.12.2014.pdf. Plný text dostupný z:  

https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_G_119-120-2014_AdoptionsV_EN_korr_4.4.17_2.pdf.  

134 European Commission on sexual orientation law. Constituional court strucks down joint adoption ban. In:  

Sexualorientationlaw.eu  [online]. 15.01.2015 [cit. 08.03.2020]. Dostupné z: https://www.sexualorientationlaw.eu/105- 

constitutional-court-struck-down-joint-adoption-ban-austria.  
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peripetiích umožnil vstupovat do registrovaného partnerství, však nebyla přijata legislativa, která 

by homosexuálům v Itálii umožnila společné osvojení dítěte či přiosvojení. De iure není v Itálii 

možné společně adoptovat dítě homosexuály ani přiosvojení. De facto však v Itálii dochází alespoň 

k přiosvojení, když italské soudy v individuálních případech homosexuálům toto povolují. Od roku 

2014 do roku 2016 římský rodinný soud vydal nejméně 15 rozhodnutí, která vyhovují žádostem 

homosexuálů o adopci dětí svých partnerů. 135 Možnost adopce nevlastního dítěte pak potvrdil 

italský kasační soud ve svém rozhodnutí ze dne 22. června 2016. V tomto rozhodnutí kasační soud 

vyslovil, že přiosvojení dítěte je možné za předpokladu, že toto bude v přednostním zájmu dítěte, 

kdy tento předpoklad bude vždy přísně zkoumat soud.136 

  

 
135 Italian court approves lesbian couple´s adoption of each other´s children. In: Theguardian.com [online]. 02.03.2016  

[cit. 08.03.2020].  Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2016/mar/02/italy-lesbian-couples-adoption- 

of-each-others-children-approved.  

136 Cassazione, sì alla stepchild adoption in casi particolari. In: Repubblica.it [online]. 22.06.2016 [cit. 08.03.2020].   

Dostupné z: https://www.repubblica.it/cronaca/2016/06/22/news/cassazione_si_a_stapchild_adoption- 

142563271/?refresh_ce.  
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5 Ne/diskriminace homosexuálů – problematika homosexuálního 

manželství a osvojení dítěte homosexuály 

 V následující, poslední, ale stěžejní kapitole této rigorózní práce bych ráda konečně 

odpověděla na otázku, zda v ČR dochází k diskriminaci homosexuálů právě na základě jejich 

sexuální orientace a to v oblasti rodinných práv, tj. zejm. práva na uzavření stejnopohlavního 

manželství a práva na osvojení dítěte. K závěru bych ráda dospěla především pomocí stěžejní 

judikatury ESLP v této oblasti. 

 

5.1 K pojmu diskriminace a k základním lidským právům – právo na rovné 

zacházení, zákaz diskriminace, právo na soukromý a rodinný život, 

lidská důstojnost 

Slovo diskriminace pochází z latinského slova discriminare, což můžeme přeložit jako 

rozdělovat či rozlišovat. Rozlišování je ve společnosti, resp. v právu jevem častým a mnohdy i 

potřebným. Diskriminace je pak naopak jevem ve společnosti nežádoucím, resp. jevem, který je za 

splnění určitých podmínek právem zakázaným. Jde o ,,odlišné, právem zakázané zacházení s lidmi ve 

vymezených, srovnatelných situacích na základě různé rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální 

orientace, věku, zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání a světového názoru‘‘137, tedy na základě 

jednoho či více diskriminačních důvodů. Z ustálené judikatury ESLP, na kterou se odvolává i český 

ÚS vyplývá, že ,,rozdíl v zacházení je diskriminující, jestliže postrádá objektivní ospravedlnění, tj. jestliže 

nesleduje legitimní cíl nebo jestliže neexistuje rozumný poměr mezi použitými prostředky a sledovaným cílem‘‘138. 

Jinými slovy lze tedy obecně říci, že zdaleka ne každé nerovné zacházení je diskriminací a je tedy 

nutné rozlišovat, zda jde v konkrétním případě o rozdílné zacházení, které je činěno legitimním 

způsobem a je právem aprobované, či zda jde o rozdílné zacházení, které je diskriminací a je právem 

zakázáno. ,, Hovoříme-li tedy o diskriminaci, nerozumíme tím jakékoliv rozlišování, ale rozlišování nějakým 

způsobem negativní, rozlišení zatěžující určitou skupinu osob, ať již s ohledem na zakázané kritérium, nebo s 

 
137 Diskriminace. In: Ochrance.cz  [online]. [cit. 12.09.2019]. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/diskriminace/.  

138 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, pro Gender Studies, o.p.s., 31. března  

2009. 
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ohledem na způsob, jakým je tohoto rozlišování dosahováno nebo jak je v praxi realizováno (zakázaný účel, 

svévolnost, atp.).‘‘139 

 Mým cílem v této poslední kapitole rigorózní práce bude dospět k závěru, zda rozdílné 

zacházení s homosexuální komunitou, ke kterému bezpochyby v oblasti rodinně právní dochází, je 

objektivně ospravedlnitelné, tedy nediskriminační, nebo zda naopak k diskriminaci dochází. 

 Právo na rovné zacházení a s tím související zákaz diskriminace je jedním ze základních 

lidských práv, zakotvených na mezinárodní úrovni v EÚLP, na vnitrostátní úrovni v Ústavě a 

LZPS. ,, Lze konstatovat, že rovnost svobodného jedince v důstojnosti a právech je základním stavebním kamenem 

našeho ústavního pořádku.‘‘ 140 Zásada rovnosti a zákaz diskriminace explicitně vyplývá z čl. 1 LZPS, 

který říká, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech a z čl. 3 odst. 1 LZPS, který 

zaručuje základní práva a svobody  všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a 

náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k 

národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Z výše citovaných 

ustanovení LZPS vyplývá, že nikdo nemůže být diskriminován v přístupu k základním právům. 

Hovoříme o tzv. akcesorické rovnosti, a to proto, že se ji nelze dovolávat samostatně, ale pouze ve 

spojení s jiným základním právem či svobodou přiznanou ESLP či EÚLP.141 V EÚLP je zákaz 

diskriminace a princip akcesorické rovnosti explicitně zakotven v čl. 14, když říká, že užívání práv 

a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli 

důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, 

národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné 

postavení. Vedle akcesorické rovnosti hovoříme o rovnosti neakcesorické, ,,tj. všeobecné rovnosti před 

zákonem…zásadě rovnosti v právech je třeba rozumět tak, že právní rozlišování mezi subjekty v přístupu k určitým 

právům nesmí být projevem libovůle‘‘142 Právu na rovné zacházení odpovídá ,,závazek státu zacházet se všemi 

osobami stejně, tj. nerozlišovat mezi nimi bez objektivních a rozumných důvodů‘‘143. 

 
139 KÜHN, Zdeněk. Diskriminace v teoretickém a srovnávacím kontextu. Právní fórum. 2007, č. 4, s. 53-68. Shodně také 

BOBEK, Michal; BOUČKOVÁ, Pavla; KÜHN, Zdeněk. Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 471 

s., s. 38. 

140 Nález Ústavního soudu ze dne 06. června 2006, sp.zn. Pl. ÚS 42/04. 

141 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, pro Gender Studies, o.p.s., 31. března  

2009. 

142 Nález Ústavního soudu ze dne 28. března 2006, č. 280/2006 Sb., bod 56. 

143 Veřejný ochránce práv – ombudsman. Zpráva o šetření ve věci diskriminace z důvodu sexuální orientace v oblasti  

osvojení dítěte. Sborník stanovisek VOP, sp.zn. 2977/2014/VOP/PPO, ze dne 01. července 2014. 
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 Homosexuální páry nejčastěji namítají ve stížnostech směřující k ESLP porušení čl. 14 

EÚLP (tedy zákazu diskriminace) ve spojení s čl. 8 a čl. 12 EÚLP. Čl. 8 EÚLP stanoví, že každý 

má právo na respektování svého rodinného a soukromého života, obydlí a korespondence. Státní 

orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem 

a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, 

hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany 

zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných. Právo na respektování rodinného a 

soukromého života nalezneme také v čl. 10 odst. 2 LZPS, kde je zakotveno, že každý má právo na 

ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života. Je nepochybné, že 

právo na respektování soukromého a rodinného života je základním právem každého jedince, kdy 

přístup k tomuto právu by měl být dán v souladu se zásadou rovnosti a zákazu diskriminace dán 

všem bez rozdílu. Ne vždy tomu tak je a v rámci podkapitoly 5.3 této práce bude pojednáno rovněž 

o případech, kdy ESLP shledal porušení čl. 14 ve spojení s čl. 8 EÚLP. Čl. 12 EÚLP stanoví, že 

muži a ženy, způsobilí věkem k uzavření manželství, mají právo uzavřít manželství a založit rodinu 

v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto práva. Jelikož ESLP zastává názor, 

že v této oblasti je míra svobodného uvážení vysoká, a je zcela ponecháno na smluvních státech, 

zda právo na uzavření manželství ponechají pouze heterosexuálním párům, v projednávaných 

případech uvedených v podkapitole 5.3 této práce, ESLP neshledal porušení čl. 14 EÚLP ve 

spojení právě s čl. 12 EÚLP. 

 

5.2 Přímá a nepřímá diskriminace, diskriminační důvody 

Diskriminaci můžeme z teoretického hlediska rozdělit na diskriminaci přímou a nepřímou. 

O diskriminaci přímé hovoříme tehdy, je – li ,, s určitou osobou nebo skupinou osob zacházeno ve srovnatelné 

situaci méně výhodným způsobem než s osobami jinými, pokud se tak děje z důvodu právně neospravedlnitelných, 

tedy a) na základě nepřípustného kritéria (rasa, pohlaví, národnost, víra atp.), ledaže je rozdílné zacházení na 

základě takovéhoto kritéria věcně odůvodněno oprávněným účelem a prostředky k jeho doražení jsou přiměřené a 

nezbytné, nebo se tak děje b) svévolně, tedy bez možného rozumného zdůvodnění takové regulace‘‘144. Nepřímou 

diskriminaci je na rozdíl od diskriminace přímé daleko složitější definovat, nicméně lze říci, že o 

nepřímou diskriminaci půjde tehdy, pokud ,,určitá obecná právní úprava, která formálně neobsahuje žádnou 

zakázanou diskriminační klasifikaci, ve skutečnosti vyvolává diskriminaci při své aplikaci‘‘145. 

 
144 BOBEK, Michal; BOUČKOVÁ, Pavla; KÜHN, Zdeněk. Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,  

2007, 471 s., s. 43. 

145 Tamtéž, s. 52. 
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 Členění na diskriminaci přímou a nepřímou přijal i náš zákonodárce v zákoně č. 198/2009 

Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 

zákonů (dále jen ,,AZ‘‘). Přímou diskriminaci AZ charakterizuje jako ,, takové jednání, včetně opomenutí, 

kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou 

ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 

zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru, a dále v právních vztazích, ve kterých se 

uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu pracovníků, i z důvodu státní 

příslušnosti‘‘146. Nepřímou diskriminaci AZ naopak chápe jako ,, takové jednání nebo opomenutí, kdy na 

základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 osoba 

znevýhodněna oproti ostatním. Nepřímou diskriminací není, pokud toto ustanovení, kritérium nebo praxe je 

objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné‘‘ 147. V souvislosti 

s AZ je nutné rovněž krátce pohovořit o vztahu tohoto zákona k zákonům speciálním, které 

upravují práva a povinností homosexuálů. Tímto zákonem je myšlen především ZoRP. 

Z komentářové literatury k AZ vyplývá, že ZoRP je ve vztahu lex spexialis k AZ ve smyslu ust. § 7 

odst. 4 AZ. V souvislosti s problematikou osvojení hovoří komentářová literatura takto: ,,omezení 

adopcí registrovanými partnery ve srovnání s umožněním adopce manžely tak není možné hodnotit jako 

protizákonnou diskriminaci podle AZ.‘‘148 

 Co se týče vymezení možných diskriminačních důvodů tyto nelze vymezit taxativně. Výčty 

diskriminačních důvodů jsou činěny vždy toliko demonstrativně, což připouští jejich další případné 

vyplňování soudy. Dle LZPS jsou diskriminačními důvody pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, víra a 

náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní nebo 

etnické menšině, majetek, rod nebo jiného postavení. Dle EÚLP jsou diskriminačními důvody 

pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální 

původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení. AZ či čl. 21 odst. 1 

Charty základních práv EU přidávají do výčtu diskriminačních důvodů např. i právě sexuální 

orientaci.  

Z výše uvedených diskriminačních důvodů lze vymezit některá, která jsou zvláště podezřelá, 

a hovoříme o tzv. kvalifikovaných kritériích. Těmi jsou např. rasa či pohlaví. V těchto případech 

soudy zastávají restriktivní přístup a počet případů, kdy lze na základě těchto důvodů 

ospravedlnitelně rozdílně zacházet, je téměř nulový.149 Sexuální orientace však mezi tzv. podezřelá 

 
146 Ust. § 2 odst. 3 AZ. 

147 Ust. § 3 odst. 1 AZ. 

148 BOUČKOVÁ, Pavla aj. Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 425 s., s. 75. 

149 BOBEK, Michal; BOUČKOVÁ, Pavla; KÜHN, Zdeněk. Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,  
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či kvalifikovaná kritéria nepatří a v případech rozdílného zacházení právě na základě sexuální 

orientace nemusí jít vždy o zacházení, které by bylo diskriminační, o čemž bude pojednáno níže. 

 

5.3 Příklady ne/diskriminace z důvodu sexuální orientace ve světle vybrané 

judikatury ESLP 

 Judikatura ESLP je pro ČR závazná. Povinnost respektovat rozsudky ESLP pro ČR vyplývá 

z čl. 1 odst. 2 Ústavy, dle kterého je ČR povinna dodržovat závazky, které pro ni vyplývají 

z mezinárodního práva a rovněž z čl. 10 Ústavy. ÚS je zároveň oprávněn rušit zákony nebo jejich 

ustanovení pro rozpor s EÚLP.150  

 S ohledem na shora uvedené považuji za nezbytné v této rigorózní práci zmínit a shrnout 

obsah některých vybraných rozhodnutí ESLP a závěry v nich obsažené, týkající se problematiky 

homoparentálních rodin, ne/diskriminace homosexuálních osob v oblasti rodinných práv – tj. 

práva na uzavření homosexuálního manželství a zejm. práva homosexuálů na osvojení dětí. 

Judikatura ESLP v této oblasti je ostatně poměrně rozsáhlá, níže proto uvádím a blíže specifikuji, 

jen některá rozhodnutí, která dle mého názoru lze považovat za stěžejní. Níže uvedená judikatura 

ESLP je seřazena chronologicky, od nejstaršího rozhodnutí po rozhodnutí nejnovější. 

 Předtím než přistoupím k samotnému rozboru jednotlivých rozhodnutí ESLP, je dle mého 

názoru předně nutné charakterizovat diskriminaci tak, jak je vnímána ESLP a podle jakých kritérií 

ESLP diskriminaci posuzuje.  

Čl. 14 EÚLP jednoznačně stanoví zákaz diskriminace, když uvádí, že užívání práv a svobod 

přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, 

jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo 

sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení. Je nutné 

zdůraznit, že čl. 14 nemá autonomní povahu, tedy nelze jeho porušení ve stížnostech směřující 

k ESLP namítat samostatně, ale pouze ve spojení s porušením jiného práva chráněného EÚLP a 

to dvěma způsoby – buď může stěžovatel namítat porušení čl. 14 ve spojení s jiným článkem EÚLP 

nebo může namítat porušení čl. 14 ve spojením s jiným článkem EÚLP a současně namítat 

samostatné porušení onoho jiného článku EÚLP. Z tohoto vyplývá, že čl. 14 je k dalším článkům 

EÚLP subsidiární a v praxi to znamená, že pakliže ESLP shledá porušení ustanovení, kterého se 

stěžovatel dovolává současně s porušením čl. 14, nemusí se již dále zabývat tím, zda čl. 14 EÚLP 

skutečně byl porušen, to však jen v případech, kdy se namítaná diskriminace nejeví být zásadním 

 
2007, 471 s., s. 40. 

150 Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2005, č. 239/2005 Sb. 
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aspektem konkrétního případu. Z výše uvedeného pravidla však existují výjimky a v řadě případů 

ESLP přiznal čl. 14 autonomní povahu, to znamená, že dospěl k závěru, že došlo k porušení čl. 14 

zakazujícího diskriminaci, aniž by došlo k porušení současně namítaného jiného článku EÚLP.151  

,, Diskriminací se podle judikatury ESLP rozumí takové rozdílné zacházení, které není opodstatněné. 

Při hodnocení stížností týkajících se čl. 14 postupuje Soud relativně ustáleným způsobem, kdy postupné zkoumá 

několik otázek: 

1. Spadá namítané porušení čl. 14 do sféry některého z dalších práv, které Úmluva zaručuje? (ambit test) 

2. Došlo k rozdílnému zacházení? (difference in treatment) 

3. Sledovalo dotčené zacházení legitimní cíl? (legitimate aim) 

4. Byla užitá opatření ve vztahu k legitimnímu cíli přiměřená? (test of proportionality) 

5. Zašlo rozdílné zacházení za hranici volného uvážení daného státu? (State´s margin of appreciation).‘‘ 152 

 

5.3.1 X. proti Belgii a Nizozemí153 

 Tento již poměrně starý rozsudek ESLP z roku 1975 je nadále významným především 

z toho důvodu, že v něm ESLP judikoval, že z čl. 8 ani z čl. 12 EÚLP nelze dovodit žádné obecné 

právo stát se osvojitelem a osvojencem i přesto, že vztahy mezi osvojencem a osvojitelem spadají 

pod čl. 8 EÚLP. 

 V tomto případě nešlo o adopci homosexuální osobou nebo o adopci stejnopohlavním 

párem, ale na ESLP se svou žalobou obrátil stěžovatel, kterému nebylo umožněno osvojit dítě, o 

které se několik let staral.  

 ESLP dospěl k závěru, že čl. 12 EÚLP, který byl v tomto případě napadán, nezaručuje 

právo mít dítě narozené mimo manželství, a že tento článek zakotvuje pouze právo muže a ženy 

na uzavření manželství a předpokládá založení rodiny mezi těmito osobami, přičemž existence párů 

v podobě muž a žena je v těchto případech zásadní. Stížnost stěžovatele ESLP zamítnul jako 

nepřijatelnou. 

 

5.3.2 Di Lazzaro proti Itálii154 

 Ke stejnému závěru, jako v rozsudku X proti Belgii a Nizozemí, ESLP dospěl i v tomto 

případě. 

 
151 BOBEK, Michal; BOUČKOVÁ, Pavla; KÜHN, Zdeněk. Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,  

2007, 471 s., s. 158-162. 

152 Tamtéž, s. 163. 

153 Rozhodnutí ESLP ze dne 10. července 1975, X. proti Belgii a Nizozemí, č. 6482/7. 

154 Rozsudek ESLP ze dne 10. července 1997, Di Lazzaro proti Itálii, č. 31924/96. 
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 Zde šlo o přání italské občanky osvojit si dítě, nicméně v té době umožňovalo italské právo 

osvojení dítěte jednotlivci nebo nesezdaným párům pouze výjimečně. ESLP bez dalšího uzavřel, 

že čl. 8 ani čl. 12 EÚLP nezaručuje právo osvojit dítě a stížnost italské občanky bez dalšího zamítnul 

jako nepřijatelnou. 

 

5.3.3 Fretté proti Francii155 

 Francouzský občan pan Fretté se obrátil na ESLP poté, co byla francouzskými orgány 

zamítnuta jeho žádost o adopci. Francouzské orgány opakovaně vyslovili, že ,,způsob života‘‘ pana 

Fretté není takový, aby poskytoval záruky, že by mohl dítěti poskytnout domov z hlediska 

výchovné, psychologické a rodinné perspektivy. Pan Fretté ve své stížnosti k ESLP namítal, že 

rozhodnutí o zamítnutí jeho žádosti o adopci bylo zásahem do jeho soukromého a rodinného 

života, neboť se opíralo výlučně o jeho sexuální orientaci, byť explicitně nebyla homosexualita 

panu Fretté francouzskými orgány vytýkána. Pan Fretté namítal porušení čl. 14 EÚLP ve spojení 

s čl. 8 EÚLP. 

 ESLP ve svém rozhodnutí již opakovaně vyslovil, že čl. 14 EÚLP nelze použít samostatně, 

ale pouze ve vztahu k požívání práv a svobod zaručených EÚLP. ESLP dále shodně jako 

v minulosti (v rozsudku X. proti Belgii a Nizozemí či Di Lazzaro proti Itálii) konstatoval, že EÚLP 

nezaručuje právo na adopci. ESLP také zdůraznil, že právo na respektování rodinného života 

předpokládá existenci rodiny, a ne pouhou touhu rodinu založit.  

 ESLP se musel vypořádat rovněž s otázkou, zda důvodem pro zamítnutí žádosti o adopci 

byla právě homosexualita pana Fretté. ESLP dovodil, že ano. Z obsahu spisu totiž vyplývalo, že 

homosexualita zde byla, byť pouze implicitně, avšak nepochybně, rozhodujícím faktorem pro 

zamítnutí žádosti o adopci.  

 ESLP však nakonec dospěl k závěru, že francouzské orgány tím, že zamítly žádost pana 

Fretté o adopci, sledovaly legitimní cíl, a sice ochranu zdraví a práv dětí. ESLP rovněž konstatoval, 

že názory vědecké komunity, zejm. odborníků z oblasti dětské psychiatrie a psychologie, se různí, 

pokud jde o možné následky pro dítě adoptované jedním či dvěma homosexuály. S ohledem na 

shora uvedené ESLP dospěl k závěru, že v tomto konkrétním případě nebyl porušen čl. 14 EÚLP 

a to i s odkazem na to, že smluvním státům je ponechána velká míra samostatného uvážení a 

volnosti a že v této oblasti neexistuje mezinárodní konsensus. 156  

 

 
155 Rozsudek ESLP ze dne 26. února 2002, Fretté proti Francii, č. 36515/97. 

156 ČAPEK, Jan. Sexuální diskriminace v pohledu Evropy. Rodinné listy, 2014, č. 7, s. 54. Shodně také 

HAVLÍČKOVÁ, Blanka. Osvojení osobou žijící v registrovaném partnerství, Rodinné listy, 2016, č. 9, s. 5. 



72 

 

5.3.4 E.B. proti Francii157  

 V tomto případě se opět jednalo o zamítnutí žádosti o adopci francouzskými orgány. 

Francouzská občanka paní E.B. žila od roku 1990 v lesbickém vztahu s jinou ženou a v roce 1998 

podala žádost o adopci, avšak bezúspěšnou. Důvodem pro rozhodnutí o zamítnutí žádosti bylo, že 

paní E.B. postrádala rodičovské vlastnosti, resp. neprokázala schopnost zajistit dítěti možnost 

identifikace otcovského vzoru. Francouzské orgány rovněž upozornily na neutrální postoj 

partnerky paní E.B. k adopci. Paní E.B se tedy obrátila na ESLP a ve své stížnosti namítala 

(obdobně jako v případu Fretté proti Francii), že francouzské orgány zamítly její žádost o adopci 

pouze z důvodu sexuální orientace a v této souvislosti odkázala na čl. 8 ve spojení s čl. 14 EÚLP. 

 ESLP v tomto případě uzavřel, že homosexualita paní E.B. měla jednoznačný vliv na 

negativní posouzení její žádosti o adopci. ESLP uvedl, že pokud jde o sexuální orientaci, je třeba 

uvést obzvláště přesvědčivé a pádné důvody, jež by ospravedlnily rozdíl v zacházení, pokud jde o 

práva podle čl. 8 EÚLP. V tomto směru lze tedy zpozorovat určitý odklon od závěru vysloveném 

v předchozím judikátu Fretté proti Francii, kde ESLP konstatoval, že důvodem pro zamítnutí 

žádosti o adopci může být sexuální orientace žadatele, pakliže je tím sledován zájem dítěte. 

V rozsudku E.B proti Francii ESLP nově uvedl, že sexuální orientace může být důvodem pro 

zamítnutí žádosti, jen jsou-li zároveň uvedeny přesvědčivé a pádné důvody pro takový postup. 

Pokud je však jediným důvodem pouze sexuální orientace jako taková, je nutno tento postup 

považovat za diskriminační.158  

 

5.3.5 Schalk a Kopf proti Rakousku159 

 V tomto případě se ESLP nezabýval přímo problematikou osvojení dítěte homosexuálním 

jedincem či párem, ale jednalo se o případ, který však s problematikou homoparentálních rodin 

úzce souvisí, a to problematikou manželství homosexuálních párů. V roce 2002 požádal 

homosexuální pár příslušné rakouské orgány o povolení k uzavření manželství. Vnitrostátní 

legislativa však umožňovala uzavření manželství jen párům heterosexuálním, tedy párům opačného 

pohlaví, a tak byla žádost homosexuálního páru zamítnuta. Ti se dále obrátili na rakouský ústavní 

soud, který však judikoval, že ani Ústava ani EÚLP nevyžadují, aby koncept manželství, který má 

vyústit v rodičovství, se vztahoval i na homosexuální vztahy a že ochrana takových vztahů ve 

smyslu EÚLP nezahrnuje povinnost států změnit zákon o manželství. 

 
157 Rozsudek ESLP ze dne 22. ledna 2008, E. B. proti Francii, č. 43564/02. 

158 BOUČKOVÁ, Pavla. E.B. proti Francii. Je odmítání adopce homosexuálním jednotlivcům diskriminační?   

Jurisprudence, 2009, č. 2, s. 46. 

159 Rozsudek ESLP ze dne 24. června 2010, Schalk a Kopf proti Rakousku, č. 30141/04. 
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 Věc se tak dostala až k ESLP. Stěžovatelé namítali, že Rakousko porušuje čl. 12 EÚLP, 

neboť neumožňuje stejnopohlavním párům uzavřít manželství. ESLP vyjádřil, že v čl. 12 EÚLP je 

konstatováno, že muži a ženy způsobilí věkem k uzavření manželství mají právo uzavřít manželství 

a založit rodinu v souladu s vnitrostátními zákona, které upravují výkon tohoto práva a použití slov 

muži a ženy není náhodné, a jejich použití bylo úmyslné s ohledem na dobu, kdy byla EÚLP 

přijata160. ESLP dále judikoval, že právo na uzavření manželství zakotvené v čl. 12 nemusí být za 

každých okolností omezeno na manželství mezi dvěma osobami opačného pohlaví.161 ESLP však 

v této souvislosti uzavřel, že univerzální právo na uzavření stejnopohlavního manželství neexistuje 

a členské státy tak nemají povinnost toto homosexuálním párům umožnit. Za současného stavu je 

řešení otázky, zda uzavření manželství má být umožněno či nemá být umožněno osobám stejného 

pohlaví, záležitostí národního práva smluvní strany. Ochrany podle čl. 12 EÚLP se lze domáhat 

pouze za situace, že vnitrostátní právo konkrétního členského státu upravuje možnost uzavření 

manželství homosexuálních párů. 

 Závěrem je nutno říci, že ESLP v tomto rozsudku také judikoval, že vztah mezi dvěma 

osobami stejného pohlaví spadá nejen pod pojmem soukromý život, ale také pod pojem rodinný 

život ve smyslu čl. 8 EÚLP.162 Dále připomněl v minulosti vyjádřený právní názor, že rozdílnost 

v jednání založená na sexuální orientaci vyžaduje zvláštní důvody k ospravedlnění (viz rozsudek 

E.B. proti Francii). 

 

5.3.6 Gas a Dubois proti Francii163 

 V tomto případě se jednalo o přiosvojení dítěte partnera v rámci homosexuálního svazku. 

Paní Gas a paní Dubois byly partnerkami od roku 1989 a v roce 2000 se paní Dubois narodila 

dcera, která byla počata umělým oplodněním s anonymním dárcem v Belgii. Příbuzenství dítěte 

s anonymním dárcem není dle belgického práva stanoveno. Dítě od svého narození žije 

s partnerkami ve společné domácnosti. Partnerky v roce 2002 uzavřely registrované partnerství a 

v roce 2006 podala paní Gas žádost o tzv. ,,prosté‘‘ osvojení dcery své partnerky. Její žádost však 

byla zamítnuta, jelikož ust. § 365 francouzského občanského zákoníku je použitelné jen v případě 

adopce manželem matky či manželky otce a osvojení by mělo zákonné důsledky, které jsou 

v rozporu se zájmem dítěte, jelikož přechod rodičovské zodpovědnosti na paní Gas by zbavil paní 

Dubois (biologickou matku) jejich vlastních práv k dítěti. 

 
160 Rozsudek ESLP ze dne 24. června 2010, Schalk a Kopf proti Rakousku, č. 30141/04, bod 54-55. 

161 Rozsudek ESLP ze dne 24. června 2010, Schalk a Kopf proti Rakousku, č. 30141/04, bod 61. 

162 HAVLÍČKOVÁ, Blanka. Osvojení osobou žijící v registrovaném partnerství, Rodinné listy, 2016, č. 9, s. 5. 

163 Rozsudek ESLP ze dne 15. března 2012, Gas a Dubois proti Francii, č. 25951/07. 
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 Stěžovatelky se po všech marných pokusech v rámci vnitrostátního práva obrátily na ESLP 

a ve své stížnosti namítaly, že se staly obětmi diskriminačního zacházení založeného na jejich 

sexuální orientaci, které zasáhlo do jejich práva na respektování soukromého života a rodinného 

života, poukazují na čl. 14 EÚLP ve spojení s čl. 8 EÚLP.  

 ESLP konstatoval, že ust. § 365 francouzského občanského zákoníku upravuje sdílení 

rodičovské odpovědnosti v případě, kdy osvojitel je manžel biologického rodiče osvojovaného 

dítěte. Stěžovatelky této možnosti nemohly využít, jelikož francouzské právo jim zakazuje 

manželství. ESLP v této souvislosti odkázal na dřívější rozhodnutí Schalk a Kopf proti Rakousku, 

tedy na argumentaci, že čl. 12 EÚLP neukládá členským státům povinnost zpřístupnit institut 

manželství homosexuálním párům.164 ESLP zkonstatoval, že stěžovatelky nejsou v oblasti osvojení 

druhým rodičem ve srovnatelné právní situaci jako manželské páry a tedy neshledal rozdílnost 

v zacházení založené na sexuální orientaci. ,,Pokud nemůže adoptovat partner dítě svého stejnopohlavního 

partnera v civilním svazku, stejně jak by tomu bylo u heterosexuálního párů v civilním svazku, nedochází 

k diskriminaci na základě sexuální orientace. Jejich postavení je odlišné od postavení sezdaných párů.‘‘ 165 

 

5.3.7 X. a ostatní proti Rakousku166 

 Stěžovatelkami byly dvě homosexuální ženy, žijící ve stabilním partnerském vztahu se 

synem jedné z nich, o kterého se společně staraly. V roce 2005 uzavřela jedna ze stěžovatelek se 

synem druhé stěžovatelky dohodu o osvojení. Jelikož však rakouské právo (konkrétně občanský 

zákoník) neumožňovalo osvojení dítěte partnerem rodiče u homosexuálních párů, obrátily se 

stěžovatelky nejprve na rakouský Ústavní soud, aby příslušné ustanovení občanského zákoníku 

prohlásil za protiústavní. Ústavní soud však stížnost odmítl jako nepřípustnou. Stěžovatelky se tak 

následně obrátily na rakouský okresní soud, aby potvrdil uzavřenou dohodu o osvojení. Okresní 

soud však osvojení neschválil a odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.  

 Stěžovatelky se obrátily na ESLP s tím, že ustanovení rakouského občanského zákoníku, 

které umožňuje individuální osvojení dítěte partnerem rodiče u sezdaných i nesezdaných 

heterosexuálních párů, ale nikoliv však u párů téhož pohlaví, je diskriminační a namítaly tak 

porušení čl. 14 a čl. 8 EÚLP. 

 ESLP ani v tomto případě, stejně jako v případě Gas a Dubois proti Francii, nedovodil, že 

by situace stěžovatelek byla srovnatelná se situací sezdaných manželů a uzavřel, že v tomto směru 

se o diskriminaci nejedná. Na druhou stranu však ESLP uzavřel, že stěžovatelky byly v situaci 

 
164 Rozsudek ESLP ze dne 15. března 2012, Gas a Dubois proti Francii, č. 25951/07, bod 65-66. 

165 HAVLÍČKOVÁ, Blanka. Osvojení osobou žijící v registrovaném partnerství, Rodinné listy, 2016, č. 9, s. 5. 

166 Rozsudek ESLP ze dne 19. února 2013, X a další proti Rakousku, č. 19010/07. 
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srovnatelné s nesezdaným heterosexuálním párem. Ačkoliv čl. 8 EÚLP negarantuje právo na 

osvojení, pakliže se stát rozhodl chránit toto právo nad rámec svých závazků plynoucích z EÚLP, 

nemůže je aplikovat diskriminačním způsobem. Ačkoliv čl. 8 EÚLP nezavazuje státy umožnit 

nesezdaným párům individuální osvojení partnerova dítěte, rakouské právo individuální osvojení 

v případě nesezdaných heterosexuálních párů umožňuje, homosexuálním nesezdaným párům však 

toto právo nepřiznává a to bez jakéhokoli legitimního cíle. ESLP konstatoval, že bylo na rakouské 

vládě, aby prokázala, že ochrana rodiny v tradičním smyslu a ochrana zájmu dítěte vyžaduje 

vyloučení osvojení dítěte partnery homosexuálních párů. Jelikož však rakouská vláda neposkytla 

žádné konkrétní argumenty, vědecké studie či jiné důkazy, kterými by prokázala, že rodiče stejného 

pohlaví za žádných okolností nejsou schopny zajistiti potřeby dítěte, ESLP dospěl k závěru, že byl 

porušen čl. 14 ve spojení s čl. 8 EÚLP, tedy, že v případě, kdy vnitrostátní právo umožňuje 

individuální osvojení dítěte partnera nesezdanému heterosexuálnímu páru, ale upírá tutéž možnost 

nesezdanému homosexuálnímu páru, jedná se o porušení zákazu diskriminace na základě sexuální 

orientace (čl. 14) při užívání práva na respektování rodinného života (čl. 8). 

 

5.3.8 Vallianatos a ostatní proti Řecku167 

 Stěžovateli byly páry osob stejného pohlaví, které spolu žily anebo měly stabilní vztah. 

V Řecku totiž vstoupil v platnost zákon, který do právního řádu zakotvil institut občanského 

svazku, jakožto oficiální formy partnerství odlišné od manželství, přičemž do tohoto svazku mohly 

vstoupit pouze osoby opačného pohlaví. Dle důvodové zprávy tento institut odrážel sociální 

realitu, a sice spolu soužití párů mimo manželství, jemuž poskytoval flexibilnější právní rámec než 

manželství. Důvodová zpráva bez bližšího komentování uváděla, že občanský svazek je určen pro 

osoby rozdílného pohlaví. Ministr spravedlnosti tehdy konstatoval, že řecká společnost ještě není 

připravena akceptovat spolu soužití párů stejného pohlaví. 

 Stěžovatelé i v tomto případě tedy namítali porušení čl. 14 ve spojení s čl. 8 EÚLP. 

 ESLP v projednávané věci konstatoval, že páry osob stejného pohlaví jsou stejně tak 

schopné vstoupit do stabilního svazku jako páry osob rozdílného pohlaví. Obě skupiny tak dle 

ESLP jsou ve srovnatelné situaci. ESLP uzavřel, že jelikož řecká vláda nepředložila přesvědčivé a 

závažné důvody, které by mohly vyloučení párů osob stejného pohlaví z působnosti zákona, 

zakotvujícího institut občanského svazku, odůvodnit, došlo tak porušení čl. 14 ve spojení s čl. 8 

EÚLP. 

 

 
167  Rozsudek ESLP ze dne 7. listopadu 2013, Vallianatos a ostatní proti Řecku, č. 29381/09 a 32684/09. 
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5.3.9 Oliari a ostatní proti Itálii168 

 V roce 2010 vynesl italský ústavní soud přelomový rozsudek, ve kterém judikoval, že 

stejnopohlavní páry jsou ,,legitimní sociální skupinou chráněnou ústavou, která má ústavní nárok na právní 

uznání s příslušnými právy a povinnostmi‘‘169. Jinými slovy uzavřel, že Itálie by měla právně upravit a 

formalizovat stejnopohlavní svazky, přičemž konkrétní podoba tohoto formálního 

homosexuálního svazku je ponechána na rozhodnutí italského parlamentu. Ten však ani po pěti 

letech nezakotvil do svého právního řádu institut, který by stejnopohlavní svazky uznal (např. 

registrované partnerství).170 

 Věc se tak dostala až před ESLP, přičemž stěžovatelé tvrdili, že jim italské zákony 

neumožňují uzavřít manželství ani registrované partnerství a tím Itálie porušuje čl. 8, čl. 12 a čl. 14 

EÚLP. 

 Co se týče zákazu uzavření manželství ESLP setrval na svém dřívějším stanovisku 

vyjádřeném např. v rozhodnutí Schalk a Kopf proti Rakousku, ve kterém uvedl, že čl. 12 EÚLP 

nezavazuje členské státy k umožnění uzavření manželství osobám stejného pohlaví. V souvislosti 

s právem homosexuálních párů na uzavření registrovaného partnerství však ESLP dospěl k závěru, 

že Itálie skutečně porušila pozitivní závazek zajistit, aby stěžovatelé měli k dispozici specifický 

právní rámec umožňující uznání a ochranu jejich vztahu a tím porušila čl. 8 a čl. 14 EÚLP. 

Z předmětného rozsudku ESLP je tedy patrné, že Itálie má povinnost zakotvit do svého právního 

řádu institut registrovaného partnerství. Itálie jako jedna z posledních evropských zemí, zavedla 

registrované partnerství do svého právního řádu v roce 2016171.  

 

5.3.10 Orlandi a další proti Itálii172 

 V nejnovějším rozhodnutí týkajícího se stejnopohlavních manželství, ESLP řešil případy 

několika stejnopohlavních manželských párů, kteří s ohledem na nemožnost uzavření 

stejnopohlavního sňatku v Itálii (před rokem 2016), uzavřeli sňatek v zahraničí. Následně se pak 

domáhali, aby příslušné italské správní orgány, tyto sňatky uznaly, resp. zaregistrovaly v Itálii. Vždy 

jim však nebylo vyhověno a to s odůvodněním, že italské právo neumožňuje uzavření 

homosexuálního sňatku. ,, Správní orgány argumentovaly mj. tím, že institut manželství podle italské ústavy je 

 
168 Rozsudek ESLP ze dne 21. července 2015, Oliari a ostatní proti Itálii, č. 18766/11 a 36030/11. 

169 KOZUBÍK, Jan; WINTR, Jan. Ústavní soudy a práva gayů a leseb – veřejné mínění jako determinant rozhodnutí  

soudů? Jurisprudence, 2016, č. 5, s. 34. 

170 Tamtéž. 

171 Zákon z 20. května 2016, č. 76 o občanských svazcích mezi osobami stejného pohlaví a o partnerském soužití.  

Dostupné z: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg.  

172 Rozsudek ESLP ze dne 14. prosince 2017, Orlandi proti Itálii, č. 26431/12, 26742/12, 44057/12 a 60088/12. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg
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nutné vykládat v tradičním smyslu jako svazek mezi osobami odlišného pohlaví a že registrace sňatku mezi osobami 

stejného pohlaví uzavřeného v zahraničí by byla v rozporu s veřejným pořádkem.‘‘173  

 V roce 2016 pak byla v návaznosti na rozsudek Olliari a ostatní proti Itálii přijata legislativa 

umožňující párům stejného pohlaví, aby jejich stejnopohlavní svazek (ať už manželství, 

registrované partnerství nebo jakékoliv jiné obdobné soužití) uzavřené v zahraničí, bylo v Itálii 

registrováno jako občanský svazek (registrované partnerství) podle italského práva (tj. zákona. č. 

76/2016 o občanských svazcích mezi osobami stejného pohlaví a o partnerském soužití). 

 Stěžovatelé se obrátili na ESLP a namítali diskriminaci čistě z důvodu sexuální orientace a 

porušení čl. 8, čl. 12 a čl. 14 EÚLP. Předmětem jejich stížnosti, byla vždy skutečnost, že před rokem 

2016 (než vstoupila v planost a účinnost nová právní úprava) správní orgány neumožnily v Itálii 

registrovat jejich stejnopohlavní svazky uzavřené v zahraničí, či neumožnily přímo uzavřít 

homosexuální sňatek v Itálii či neumožnily homosexuálním párům dosáhnout jakéhokoli právní 

uznání těchto svazků. 

 ESLP opakovaně připomněl, že v souladu s doktrínou volného uvážení, je státům 

ponecháno k svobodnému rozhodnutí, zda právo na uzavření manželství poskytnout pouze 

heterosexuálním párům. Pakliže se Itálie rozhodla z práva na uzavření manželství vyloučit osoby 

stejného pohlaví, je nutné, aby v souladu s rozhodnutím Olliari a ostatní proti Itálii, zajistila jiným 

způsobem právní uznání a ochranu stejnopohlavních párů. Nová italská legislativa umožnila 

homosexuálním párům uzavírat občanský svazek (registrované partnerství), anebo si jako občanský 

svazek nechat registrovat, uznat svůj již dříve uzavřený sňatek v zahraničí. ESLP se tak musel 

zabývat pouze otázkou, zda skutečnost, že homosexuálním párům bylo před nabytím účinnosti 

nové legislativy odmítnuto zaregistrovat své homosexuální sňatky v zahraničí v Itálii, bylo 

porušením čl. 8 EÚLP či nikoli. 

 ESLP v daném případě dospěl k závěru, že postupem správních orgánů byl porušen čl. 8 

Úmluvy, přičemž namítaným porušením čl. 12 a čl. 14 EÚLP se dále nezabýval. ESLP konstatoval, 

že ,, se stěžovatelé, do okamžiku, než nový právní předpis vstoupil v účinnost, ocitli v právním vakuu, přičemž 

nebyla zohledněna sociální realita jejich situace. Do přijetí nové právní úpravy správní orgány nemohly formálně 

uznat právní existenci jejich svazků. Stěžovatelé se tak potýkali s překážkami v každodenním životě a jejich vztahy 

nepožívaly žádné právní ochrany. Přitom neexistovaly žádné převažující zájmy společnosti, které by odůvodňovaly 

 
173 PEJCHALOVÁ GRÜNVALDOVÁ, Vladimíra. K otázce uznání a ochraně sňatků osob stejného pohlaví. Bulletin  

advokacie, 2018, č. 3, s. 58. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/evropsky-soud-pro-lidska-prava-k-otazce-   

uznani-a-ochrane-snatku-osob-stejneho-pohlavi?browser=mobi.  

 

 

http://www.bulletin-advokacie.cz/evropsky-soud-pro-lidska-prava-k-otazce-uznani-a-ochrane-snatku-osob-stejneho-pohlavi?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/evropsky-soud-pro-lidska-prava-k-otazce-uznani-a-ochrane-snatku-osob-stejneho-pohlavi?browser=mobi
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tuto skutečnost. Italský stát nemohl rozumně přehlížet situaci stěžovatelů, která odpovídala rodinnému životu ve 

smyslu čl. 8 Úmluvy, aniž by jim nabídl nějaký způsob právní ochrany jejich vztahu. Do nedávna však, v důsledku 

právního vakua v italském právu před rokem 2016, vnitrostátní orgány odmítaly uznat situaci stěžovatelů anebo 

poskytnout jejich svazku jakoukoliv formu ochrany. Ze strany státu tudíž nebyla zachována spravedlivá rovnováha 

mezi soupeřícími zájmy, jelikož stěžovatelé neměli k dispozici specifický právní rámec pro uznání a ochranu svých 

svazků‘‘174. 

 

5.3.11 Závěry plynoucí z judikatury ESLP  

 Níže se pokusím shrnout závěry, které vyplývají ze shora uvedené judikatury ESLP.  

− Z žádného článku EÚLP ani z čl. 8 EÚLP, který zaručuje právo každého na respektování 

rodinného a soukromého života, kde lze podřadit i homosexuální svazky, nelze vyvozovat 

právo na adopci. 

− Smluvním státům je ponechána vysoká míra volnosti (margin of appreciation175) v otázkách 

adopce homosexuály a homosexuálního manželství. 

− Zamítnutí žádostí o adopci z důvodu sexuální orientace uchazeče o adopci sleduje legitimní 

cíl tehdy, je-li jím sledována ochrana zdraví a práv dítěte. 

− Důvodem pro zamítnutí žádosti o adopci může být sexuální orientace, jen jsou-li zároveň 

uvedeny pádné a přesvědčivé důvody pro takovýto postup. Sexuální orientace uchazeče o 

adopci nemůže být jediným důvodem pro odepření adopce, jednalo by se o diskriminaci, 

která je nepřijatelná. 

− Rozdílnost v jednání založená na sexuální orientaci vyžaduje zvláštní důvody 

k ospravedlnění. 

− Vyloučení homosexuálů z možnosti společného osvojení či tzv. přiosvojení sleduje 

legitimní cíl, jestliže jednou z podmínek pro osvojení je podmínka uzavření manželství 

uchazeče/ů.  

 
174 PEJCHALOVÁ GRÜNVALDOVÁ, Vladimíra. K otázce uznání a ochraně sňatků osob stejného pohlaví. Bulletin  

advokacie, 2018, č. 3, s. 58. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/evropsky-soud-pro-lidska-prava-k-otazce-   

uznani-a-ochrane-snatku-osob-stejneho-pohlavi?browser=mobi.  

175 Doktrína prostoru pro volné uvážení byla ESLP definována jako ,, jistý pohyblivý standard určující, do jaké míry jsou  

vnitrostátní opatření dotýkající se užívání práv zaručených Úmluvou nutná a do jaké míry vzniká státu povinnost přijímat pozitivní 

opatření k zajištění práv z Úmluvy plynoucích‘‘ viz BOBEK, Michal; BOUČKOVÁ, Pavla; KÜHN, Zdeněk. Rovnost a 

diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 471 s., s. 168. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/evropsky-soud-pro-lidska-prava-k-otazce-%20%20uznani-a-ochrane-snatku-osob-stejneho-pohlavi?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/evropsky-soud-pro-lidska-prava-k-otazce-%20%20uznani-a-ochrane-snatku-osob-stejneho-pohlavi?browser=mobi
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− ESLP podporuje tradiční formu manželství, tedy svazek muže a ženy a státy dle něj mohou 

z přístupu k němu vyloučit stejnopohlavní páry, tedy vyloučit je i z přístupu k adopci. ESLP 

uvedl, že je legitimní podmínit přístup k rodičovství (adopci) uzavřením manželství.  

− Neexistuje obecné právo na uzavření homosexuálního manželství a čl. 12 EÚLP neukládám 

smluvním státům povinnost zakotvit do svého právního řádu manželství homosexuálních 

párů. 

− Je porušením čl. 14 EÚLP ve spojení s čl. 8 EÚLP, jestliže jsou bez pádných a 

přesvědčivých důvodů vyloučeny páry stejného pohlaví z práva uzavřít svazek jiný než 

manželství, ačkoliv je toto práva umožněno párům opačného pohlaví. 

 

5.4 Ne/diskriminace homosexuálů v ČR – zhodnocení aktuální právní 

situace a zamyšlení nad budoucím vývojem právní úpravy, úvahy de lege 

ferenda 

 Závěrem se pokusím s ohledem na vše doposud uvedené zhodnotit, zda současná česká 

právní úprava v oblasti práva na uzavření manželství a v oblasti osvojení dítěte je vůči 

homosexuálům diskriminační či nikoliv a ráda bych se také zamyslela nad budoucím možným 

vývojem tuzemské právní úpravy této problematiky. 

 

5.4.1 Homosexuální manželství 

 Současná právní úprava neumožňuje homosexuálním párům uzavřít manželství. V ČR 

nadále zůstává zachován koncept tradičního pojetí manželství jako svazku muže a ženy, když v ust. 

§ 655 OZ je uvedeno, že manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklým způsobem, který stanoví 

zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a 

pomoc. V důvodové zprávě je uvedeno, že ,,toto ustanovení nepředstavuje definici manželství, jeho smyslem 

- nicméně - je výslovně stanovit to, co je pro vlastní podstatu manželství typické, resp. charakteristické, to bez čeho 

by manželství nebylo manželstvím (proto např. svazek dvou osob stejného pohlaví manželstvím být nemá).‘‘176 

Homosexuálové mají s přijetím ZoRP od roku 2006 pouze možnost uzavřít tzv. registrované 

partnerství, které však obsahově není shodné s institutem manželství a homosexuálům přiznává 

pouze některá práva a povinnosti, jako mají manželé. 

 Právo na uzavření manželství je zakotveno na mezinárodní úrovni v čl. 12 EÚLP, kde je 

uvedeno, že muži a ženy, způsobilí věkem k zavření manželství, mají právo uzavřít manželství a 

založit rodinu v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto práva. Manželství 

 
176 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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zde není definováno jako svazek muže a ženy. Jak ESLP opakovaně vyslovil ve své judikatuře, 

manželství nemusí být nutně jen pro osoby opačného pohlaví. Smluvní státy mohou umožnit 

uzavírání manželství i osobám stejného pohlaví. Zároveň však ESLP konstatoval, že univerzální 

právo na uzavření stejnopohlavního manželství neexistuje a smluvní státy nemají povinnost 

uzavření manželství zpřístupnit všem, tedy i homosexuálním párům. Z judikatury ESLP vyplývá, 

že také ten se kloní k spíše tradičnímu pojetí institutu manželství a rodiny.  

 Je tedy možné, především s ohledem na judikaturu ESLP, která je pro ČR závazná, uzavřít, 

že aktuální právní situace v ČR, která neumožňuje homosexuálním párům uzavírat manželství, není 

diskriminační. To však dle mého názoru neznamená, aby bylo možné nadále přehlížet aktuální 

společenské tendence a sílící podporu homosexuálního manželství. Podle iniciativy ,,Jsme fér‘‘, která 

manželství pro všechny podporuje, je více než 60% české populace pro univerzalistickou koncepci 

manželství pro všechny. 177 Jak je rovněž vidno z níže přiloženého grafu, podpora homosexuálního 

manželství postupně roste, když do roku 2008 byla většina české společnosti proti uzavření 

manželství homosexuálů, avšak od roku 2015 již podpora převládá. Tradiční koncept pojetí rodiny 

a manželství je sociální realitou zcela jednoznačně postupně překonáván a legislativa by na toto 

měla reagovat. Legislativa by neměla být rigidní, ale naopak by měla reagovat na významné 

společenské změny a tyto odrážet. Lpění na tradičním pojetí manželství, je dle mého názoru 

zastaralé a neodráží aktuální společenskou situaci v ČR.  

178   

 
177 Jsme fér. Roste podpora manželství pro všechny. 5,2 milionu voličů je pro! In: Jsmefer.cz [online]. 07.02.2019 [cit.  

13.09.2019]. Dostupné z:  https://www.jsmefer.cz/60_procent. 

178 Tamtéž. 

https://www.jsmefer.cz/60_procent
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  Jak již bylo uvedeno v podkapitole 1.3.3 této práce ve hře je novela OZ179, předložená 

skupinou poslanců dne 13. června 2018, která by zavedla manželství jako svazek dvou lidí (tedy i 

osob stejného pohlaví). Nejzásadnější změnou, která by přijetím této novely nastala, by byla právě 

změna tradičního heterosexuálního pojetí manželství jako svazku muže a ženy. Změnilo by se ust. 

§ 655 a § 656 odst. 1 OZ, kdy slova ,,muže a ženy‘‘ by se nahradily slovy ,,dvou lidí‘‘. Do manželství 

by tedy změnou pár slov v zákoně napříště mohli vstupovat nejen heterosexuální páry, tedy muž a 

žena, ale také homosexuální páry, tedy dva muži či dvě ženy. Homosexuální páry, které by se 

rozhodly vstoupit do manželství, by tak měly totožná práva a povinnosti, jako heterosexuální 

manželské páry (to jak ve sféře majetkové v souvislosti se vznikem společného jmění manželů, tak 

ve sféře důchodové, či ve sféře práv a povinností k dětem).  

V souvislosti se změnou OZ a zavedením homosexuálního manželství do českého 

právního řádu by došlo ke změně také zákona o důchodovém pojištění, kdy nově by homosexuální 

pozůstalý manžel či manželka měli nárok na vdovský a vdovecký důchod po zemřelém manželu 

nebo manželce. ,, Cílem je poskytnutí stejné míry sociální podpory i v případě zániku manželství párů stejného 

pohlaví a zabránění tak jejich možné diskriminaci.‘‘180 Navrhovaná je rovněž změna zákona o matrikách, 

jménu a příjmení či změna zákona o specifických zdravotních službách.  

Přijetím navrhované novely OZ by zároveň došlo ke zrušení zákona o registrovaném 

partnerství, došlo by tedy k zániku institutu registrovaného partnerství a byla by zavedena tzv. 

monistická koncepce. ,, Monistický model neupravuje žádné specifické instituty pro páry stejného pohlaví a všem 

párům bez rozdílu jejich pohlaví umožňuje vstupovat do manželství.‘‘181 Navrhovatelé novely se v tomto 

směru inspirovaly právní úpravou některých evropských států, ve kterých došlo společně se 

zavedením stejnopohlavního manželství, také ke zrušení institutu registrovaného partnerství (např. 

Německo, Finsko, Švédsko, Norsko,..).  ,, Navrhuje se, aby nová registrovaná partnerství již nebylo vstupem 

v účinnost této navrhované změny možné uzavírat. Registrovaní partneři, kteří vstoupili do partnerství před účinností 

návrhu, by samozřejmě měli možnost uzavřít manželství anebo setrvat v registrovaném partnerství.‘‘182 V této 

souvislosti je dle mého názoru vhodné poukázat na skutečnost, že v Evropě nalezneme i státy, 

 
179 Důvodová zpráva k návrhu zákona (sněmovní tisk 201/0), kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=201&CT1=0.  

180 Důvodová zpráva k návrhu zákona (sněmovní tisk 201/0), kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=201&CT1=0.  

181 Tamtéž. 

182 Tamtéž.  

 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=201&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=201&CT1=0
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jejichž právní řády umožňují uzavření manželství homosexuálním párům a registrované partnerství 

naopak zpřístupňují osobám s heterosexuální orientací (např. Rakousko). Otázkou je, zda by se 

zákonodárce neměl vydat např. touto cestou, kdy institut manželství by byl pro osoby stejného i 

rozdílného pohlaví a představoval by více formalizovanou variantu společného soužití a institut 

registrovaného partnerství by byl zpřístupněn nejen pro osoby s homosexuální orientací, ale také 

pro páry heterosexuální, avšak představoval by variantu spolusoužití méně formální a volnější. 

Myslím, že i tento koncept by byl v souladu s principem rovnosti, když by dával heterosexuálním i 

homosexuálním párům stejné právní možnosti k institucionalizaci jejich soužití, bylo by pak čistě 

na těchto osobách, zda uzavřou manželství nebo registrované partnerství. Myslím, že i tato 

koncepce by přinesla úplné zrovnoprávnění páru heterosexuálních a homosexuálních. 

  S navrhovanou novelou OZ, která navrhuje zpřístupnění institutu manželství také pro 

osoby stejného pohlaví, a která současně navrhuje zrušení ZoRP (byť k tomuto mám jisté výhrady), 

v zásadě souhlasím. Jsem zastáncem manželství pro všechny a jsem toho názoru, že účel 

manželství, kterým je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc, může 

naplnit stejně jako heterosexuální pár, i pár homosexuální. Nevidím jediný legitimní důvod, proč 

nadále homosexuály vylučovat z práva na uzavření manželství. Rovněž se domnívám, že nelze 

přehlížet aktuální právní stav v desítkách zemí především západní a severní Evropy, kde je uzavření 

manželství homosexuálním párům umožněno. Myslím, že ČR by se měla k těmto státům přidat a 

navrhovaná novela OZ je cestou, jak kýženého cíle, a sice komplexního zrovnoprávnění 

heterosexuálních a homosexuálních párů v oblasti (nejen) práva rodinného, dosáhnout. 

 

5.4.2 Osvojení dítěte homosexuály 

 Co se týče možnosti osvojení dítěte homosexuály, recentní právní úprava v ČR umožňuje 

homosexuálům (po nálezu Pl. ÚS 7/15 a s tím související novelou ZoRP, také registrovaným 

partnerům) pouze individuální osvojení. Tedy je možné, aby osoba s homosexuální orientací 

(nerozhodno, zda uzavřela registrované partnerství) individuálně, tj. samostatně osvojila dítě. 

Tímto však výčet možností osvojení dítěte homosexuály končí a společné osvojení, jakož i 

přiosvojení, je jim nadále zapovězeno. Společné osvojení a přiosvojení dítěte je umožněno toliko 

manželům a manželství je tedy nezbytnou podmínkou k povolení a úspěšné realizaci osvojení. 

 Podle názoru ESLP neexistuje žádné obecné právo na osvojení dítěte a je legitimní, pakliže 

stát zpřístupní společné osvojení a přiosvojení pouze manželům. Ani v tomto směru tedy nelze 

dospět k závěru, že by v ČR docházelo k diskriminaci homosexuálních osob, když jim není 

umožněn přístup ke společné adopci či přiosvojení. 
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 Stejně jako u problematiky práva na uzavření stejnopohlavního manželství však nelze dle 

mého názoru nadále přehlížet aktuální společenskou tendenci, rostoucí podporu veřejnosti v této 

oblasti, jakož i legislativní vývoj a aktuální právní stav v mnohých evropských státech, které 

stejnopohlavním párům umožňují společné osvojení a přiosvojení. Snaha o změnu přístupu 

k přiosvojení započala v roce 2014 návrhem změny ZoRP, který by umožňoval, aby si registrovaný 

partner osvojil dítě svého partnera. Tento návrh však ani po více než pěti letech od předložení 

nebyl přijat. Navíc tento návrh neřeší situaci homoparentálních rodin komplexně, a proto se 

osobně spíše kloním k nejnovějšímu návrhu na změnu OZ a souvisejících předpisů z 13. června 

2018 (sněmovní tisk č. 201/0), který, jak již bylo v této práci mnohokrát uvedeno, navrhuje 

zakotvení institutu ,,manželství pro všechny‘‘. Pakliže by byla tato univerzalistická koncepce 

manželství přijata, mohli by homosexuálové nejen uzavírat stejnopohlavní manželství, ale také 

společně děti osvojovat nebo přiosvojovat dítě svého partnera, a rovněž stát se např. společnými 

pěstouny dítěte. 

 Jsem přesvědčena, že tato změna právní úpravy by nikomu neublížila, ale naopak by mnoha 

homoparentálním rodinám, které ve společnosti již existují, avšak pouze de facto, pomohla k tomu, 

aby mohly být rodinami úplnými de iure se všemi právy a povinnostmi k tomu náležejícími a ve 

svém důsledku by byla změnou zohledňující nejlepší zájem dítěte, o který by mělo jít přeci jen 

především. ,,Zrovnoprávnění manželství by tak vedlo také ke zrovnoprávnění dětí žijících v rodinách s rodiči 

stejného pohlaví. Tyto děti by již nevyrůstaly ve svazcích, které lze z hlediska práva i vnímání společnosti považovat 

za druhořadé, a navíc by jim zákon umožnil, aby jejich vztah k druhému rodiči nebyl jen faktický, ale byl právně 

zakotven buď prostřednictvím přiosvojení nebo společného osvojení. Přiosvojením by se faktický rodič stal podle 

občanského zákoníku plnoprávným rodičem a zákonným zástupcem dítěte, měl by k němu vyživovací povinnost a 

byl by nositelem rodičovské odpovědnosti a všech souvisejících práv. Manžele stejného pohlaví by se mohli stát 

společnými rodiči prostřednictvím institutu společného osvojení nebo přijmout dítě do společné pěstounské péče, a to 

za splnění stejných podmínek a povinností jako manželé opačného pohlaví.‘‘ 183 

 Jak je rovněž patrné z níže přiložené mapy světa, stejně jako v případech uzavírání 

stejnopohlavních manželství, se téměř celý západní svět, včetně zemí západní a severní Evropy 

vydal směrem podporujícím adopci homosexuálů. Proč by ČR nemohla být jednou z těchto zemí? 

 
183 Důvodová zpráva k návrhu zákona (sněmovní tisk 201/0), kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=201&CT1=0.  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=201&CT1=0
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184 SKOUPÁ, Adéla, KROPÁČEK, Jiří. Grafika: Další kolo souboje o homosexuální manželství je tu. Ve hře jsou  

dva návrhy. In: Zpravy.aktualne.cz [online]. 26.03.2019 [cit. 22.09.2019]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/manzelstvi-vs-registrovanepartnerstvi/r~fb9761bee6bc11e8b2380cc47ab5f122/.  

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/manzelstvi-vs-registrovanepartnerstvi/r~fb9761bee6bc11e8b2380cc47ab5f122/
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Závěr 

Rigorózní práce se zabývala v současné době hojně diskutovanou a zároveň velice 

kontroverzní problematikou společného soužití homosexuálů a rodičovským právům 

homosexuálů, především v souvislosti s osvojením dítěte a bylo zodpovězeno na otázku, zda jsou 

homosexuálové v této oblasti v České republice diskriminováni či nikoli. 

V první kapitole rigorózní práce bylo především pojednáno o modelech úpravy 

homosexuálního soužití, kdy v zásadě je možno tato soužití rozdělit do tří skupin – homosexuální 

manželství, registrované partnerství a tzv. nesezdané soužití. Koncept tzv. manželství pro všechny 

si zvolila převážná část evropských států především západní a severní Evropy, mj. i katolické 

Španělsko, či sousední Německo. Česká republika přijala roku 2006 model druhý, a sice model 

registrovaného soužití (stejně jako např. Itálie o deset let později). Do přijetí zákona o 

registrovaném partnerství nemohli v České republice homosexuální páry vstupovat do žádného 

právem aprobovaného svazku. To se sice s účinností od 01. července 2006 změnilo, avšak institut 

registrovaného partnerství, resp. obsah práv a povinností, které tento institut registrovaným 

partnerů přináší, není zcela totožný s obsahem práv a povinností, které přináší manželům institut 

manželství. Nerovnost mezi manžely a registrovanými partnery zůstává nadále zachována.  

Ostatně o srovnání práv a povinností manželů s právy a povinnostmi registrovaných 

partnerů bylo pojednáno v druhé kapitole práce. Je zjevné, že přijetím zákona o registrovaném 

partnerství byla sice homosexuální párům dána možnost právně stvrdit svůj svazek a získat 

společná práva a povinnosti, avšak tato jsou dle mého názoru nedostačující, a to především 

v souvislosti s právy a povinnostmi k dítěti, které homosexuální páry vychovávají a rovněž 

v souvislosti s právy samotného dítěte. 

Ve třetí kapitole této rigorózní práce jsem se zabývala problematikou homoparentálních 

rodin a faktickými, ale především právními možnostmi homosexuálů při zakládání rodiny. V České 

republice je stále především zákonodárci a do určité míry i samotným Ústavním soudem slepě 

zastáván princip tzv. tradiční rodiny, tedy rodiny, která je tvořena mužem a ženou ideálně žijících 

v manželském soužití a jejich dětmi narozenými v manželství. Společenská realita je však jiná a 

nelze dle mého názoru nadále legislativně přehlížet existenci tzv. homoparentálních rodin, tedy 

rodin, kde je dítě vychováváno jen muži nebo jen ženami. Takové rodiny existují, avšak bohužel 

nejsou právně dostatečně podchyceny, když v těchto rodinách vykonává plná rodičovská práva a 

povinnosti k dítěti pouze biologický, resp. právní rodič. Druhý z rodičů, tedy ten ,,nevlastní“ má 

v souladu s dikcí zákona o registrovaném partnerství a občanského zákoníku toliko povinnost 

podílet se na výchově dítěte. Další zvláštní práva a povinnosti tomuto rodiči přiznána nejsou. 

V těchto případech tzv. faktické péče, kdy jeden z homosexuálního párů si ,,přinese“ do vztahu 
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dítě z předchozího heterosexuálního vztahu, není možné ani přiosvojení dítěte ,,nevlastním 

rodičem“. Tento právní stav plný nejistoty není dle mého názoru v mnoha případech v souladu 

s nejlepším zájmem dítěte. Situace, kdy bezdětný homosexuální pár chce založit a mít úplnou 

rodinu s dítětem, je nadto ještě mnohem více komplikovanější. Česká právní úprava totiž 

neumožňuje heterosexuálním párům reprodukci způsoby, jež moderní medicína v současné době 

nabízí, a rovněž jim znemožňuje společné osvojení dítěte. Homosexuální párům je umožněno 

toliko individuálně osvojit dítě či se podílet na tzv. faktické péči o dítě svého partnera, jak již bylo 

výše zmíněno. 

O osvojení dítěte homosexuály bylo pojednáno ve čtvrté kapitole této práce, kdy bylo o 

institutu osvojení pojednáno nejprve v teoretické rovině. Ve vztahu k osobě osvojitele pak bylo 

rozebráno osvojení společné, individuální a tzv. přiosvojení. Rovněž byl rozebrán stav před 

novelou zákona o registrovaném partnerství a stav po novele. Novelou zákona o registrovaném 

partnerství, jenž byla přijata na základě přelomového nálezu Ústavního soudu, bylo 

homosexuálním párům, žijícím v registrovaném partnerství umožněno individuální osvojení, které 

do té doby znemožňovalo diskriminační ustanovení § 13 odst. 2 zákona o registrovaném 

partnerství. Novela však otevřela cestu registrovaným párům toliko k individuálnímu osvojení, 

avšak nepřinesla změnu týkající se společného osvojení, které je nadále vyhrazeno pouze 

manželům. Homosexuálům je umožněno toliko osvojení individuální, což je dle mého názoru zcela 

nedostatečné a nevidím jediný racionální důvod, proč na tomto právním stavu nadále setrvávat.  

V poslední kapitole této rigorózní práce, jsem se pokusila v souvislosti s judikaturou 

Evropského soudu pro lidská práva, odpovědět na výzkumnou otázku, a sice zda je tuzemská 

právní úprava diskriminační, když homosexuálům znemožňuje uzavření stejnopohlavního 

manželství a nepřiznává jim právo na společné osvojení dítěte, ani na přiosvojení. Závěr je takový, 

že nikoliv. Evropský soud pro lidská práva ve svých stěžejních rozhodnutích několikrát vyslovil, 

že otázky natolik individuální a citlivé jako je např. uzavření stejnopohlavního manželství či adopce 

homosexuály, ponechává v působnosti jednotlivých členských států, a že ty jsou oprávněny 

rozhodnout, zda zvolí koncept manželství pro všechny či zpřístupní homosexuálům adopci dětí. 

Evropský soud pro lidská práva dále uzavřel, že neexistuje žádné obecné právo na uzavření 

stejnopohlavního manželství, a žádné ustanovení Evropské úmluvy neukládá smluvním státům 

povinnost právně zakotvit manželství homosexuálů. Nemůže tak být diskriminační, když smluvní 

stát toto homosexuálním párům neumožní. Zároveň však Evropský soud pro lidská práva 

konstatoval, že homosexuální páry mají zásadně právo na uzavření jiného svazku než manželství, 

pokud je toto právo dáno také heterosexuálním párům. Opačný přístup by byl diskriminační. Co 

se týče přístupu k adopci, rovněž nelze z žádného ustanovení Evropské úmluvy dovozovat obecné 
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právo na osvojení dítěte. Je legitimní, když smluvní stát vyloučí z přístupu k společné adopci 

heterosexuálním párům s odůvodněním, že toto je vyhrazeno pouze manželům. Z judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva vyplývá, že je rovněž spíše zastáncem tradiční rodiny, avšak 

zároveň nezpochybňuje i existenci rodin homoparentálních. Jak již však bylo výše zmíněno, řešení 

těchto otázek je ponechána v souladu se zásadou margin of appreciation, na jednotlivých smluvních 

státech.  

Nelze než uzavřít, že česká právní úprava není k homosexuálům diskriminační a 

neodporuje požadavkům Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, když je 

vylučuje z práva na uzavření manželství a umožňuje jim toliko individuální osvojení dítěte. To však 

neznamená, že by tento právní stav byl souladný s jinými zásadami, a to především se zásadou 

právní jistoty a se zásadou nejlepšího zájmu dítěte.  Jak jsem již několikrát v této práci vyslovila, 

jsem zastáncem konceptu manželství pro všechny, který je v poslední době hojně podporován 

českou společností, a mám za to, že česká společnost a české právo by mělo následovat několik 

desítek vyspělých evropských států a zakotvit stejná práva heterosexuálních a homosexuálních 

párů.  Byla by to změna, která by dle mého názoru nikomu neublížila, ale naopak by přinesla právní 

jistotu mnoha českým homoparentálním rodinám a hlavně dětem, o které by mělo jít především.  

Z aktuálního průzkumu společnosti Median se ukázalo, že 67% dotázaných souhlasí s tím, 

aby bylo manželství zpřístupněno také homosexuálním dvojicím. Celkem 78% dotázaných souhlasí 

rovněž s tím, aby homosexuálům byla dána možnost přiosvojit si dítě svého partnera a 62% 

dotázaných souhlasí, aby mohli homosexuálové společně osvojit dítě z institucionální péče.185 Je 

nadále možné legislativně přehlížet postoj české společnosti v této oblasti? Dle mého názoru nikoli. 

Právo by nemělo být rigidní, ale mělo by odrážet společenskou realitu a tendence, nad to, když se 

jedná o změnu, která by odstranila trvající, avšak nežádoucí nerovnost mezi homosexuálními a 

heterosexuálními páry a ve svém důsledku by byla změnou přínosnou, podporující právní jistotu 

homoparentálních rodin a byla by v zájmu dětí, které jsou, anebo budou v homoparentální rodině 

vychovány.   

Rovněž mnoho českých odborníků z oblasti psychologie a sexuologie kvitují tuto změnu a 

nespatřují v ní žádný problém, když není prokázáno, že by děti, které byly vychovány 

stejnopohlavním párem, byly tímto do budoucna nějak negativně poznamenány. ,,Od 70. let ve světě 

proběhla řada výzkumů týkajících se dětí, které vyrostly v rodině jednopohlavních párů. Výzkumy měly jednoznačné 

výsledky - u dětí nebylo zjištěno žádné narušení, ani z hlediska sexuální orientace, identity, neuroticismu a dokonce 

 
185 Češi přejí sňatkům homosexuálů. V průzkumu se pro ně vyslovily dvě třetiny oslovených, častěji ženy. In: Irozhlas.cz  

[online]. 21.01.2020 [cit. 28.02.2020]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/homosexualove-  

manzelstvi-adopce-lgbt-median-pruzku-snatky-gayove-lesby_2001231504_elev.  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/homosexualove-%20manzelstvi-adopce-lgbt-median-pruzku-snatky-gayove-lesby_2001231504_elev
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/homosexualove-%20manzelstvi-adopce-lgbt-median-pruzku-snatky-gayove-lesby_2001231504_elev
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ani z hlediska jejich postavení ve školním kolektivu"186 či ,,žádný poznatek nás neopravňuje k domněnce, že snad 

homosexuální dvojice mohou děti nějak výchovně poškodit. Homosexuální orientace není ani psychická nákaza, ani 

naučený zlozvyk.“ 187  I v souvislosti s názory odborníků nevidím jediný legitimní důvod, proč 

homosexuály nadále vylučovat z práva na uzavření manželství a z práva mít úplnou rodinu se všemi 

právy a povinnostmi k tomu náležejícími, z možnosti společného osvojení dítěte, přiosvojení, ale i 

z možnosti založit rodinu např. prostřednictvím umělého oplodnění. 

Úplným závěrem si dovolím uvést, že informace v této rigorózní práci obsažené byly 

čerpány zejména z odborné literatury právníků a akademických pracovníků tuzemských 

právnických fakult, jakož i z odborných článků obsažených v právních periodicích jako je např. 

Právo a rodina, Bulletin advokacie, Rodinné listy, Jurisprudence a další. Hlavním zdrojem informací byla 

samozřejmě česká platná právní úprava institutu manželství, registrovaného partnerství a osvojení, 

tedy zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném 

partnerství. V procesně-právní rovině pak šlo zejména o zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Rovněž bylo především při 

úvahách de lege ferenda čerpáno z doposud nepřijatého návrhu zákona, sněmovní tisk č. 201/0. 

V práci byla využita samozřejmě také judikatura Ústavního soudu České republiky, především 

přelomový nález sp.zn. Pl. ÚS 7/15. V neposlední řadě bylo zejména při posuzování otázky 

diskriminace homosexuálů vycházeno ze stěžejní judikatury Evropského soudu pro lidská práva. 

Hojně byly využity také internetové zdroje, především články ať již tuzemské či zahraniční. Většina 

použitých zdrojů byla získána z právních informačních systémů ASPI a BECK-ONLINE 

v elektronické podobě (z tohoto důvodu nejsou u některých zdrojů citována konkrétní čísla 

stránek). Veškeré použité zdroje této práce byly podle mého nejlepšího vědomí a svědomí průběžně 

řádně citovány a uvedeny v závěrečném seznamu. 

   

 
186 Názor psychologa a sexuologa prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. citovaný v: Návrh zákona o adopcích by pomohl 

víc lesbičkám než gayům. In: Tyden.cz [online]. 11.05.2013 [cit. 28.02.2020]. Dostupné z: 

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/navrh-zakona-o-adopcich-by-pomohl-vic-lesbickam-nez-

gayum_269761.html.  

187 Názor sexuologa doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. citovaný v: KAVKA, Martin. Homosexuální adopce: ano, 

nebo ne? In: Magazin.cz [online]. [cit. 28.02.2020]. Dostupné z: https://magazin.cz/lifestyle/2048-dovolili-byste-

homosexualum-adoptovat-deti.  

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/navrh-zakona-o-adopcich-by-pomohl-vic-lesbickam-nez-gayum_269761.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/navrh-zakona-o-adopcich-by-pomohl-vic-lesbickam-nez-gayum_269761.html
https://magazin.cz/lifestyle/2048-dovolili-byste-homosexualum-adoptovat-deti
https://magazin.cz/lifestyle/2048-dovolili-byste-homosexualum-adoptovat-deti
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Seznam použitých zkratek  

CVVM  Centrum pro výzkum veřejného mínění 

AGB  Allgemeines Bundesgesetz 

ESLP  Evropský soud pro lidská práva 

OZ  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ZoRP  zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství 

ZoR  zákon č. 94/1963 Sb., o rodině 

MZ  zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 

ZŘS  zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

OSŘ  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

ust.  ustanovení  

an.  a následující 

odst.  odstavec  

zejm.  zejména  

tj.  to je 

tzn.  to znamená 

tzv.  takzvaně 

resp.  respektive  

příp.  případně 

atp.  a tak podobně 

atd.   a tak dále 

např.  například 

sp.zn.  spisová značka 

čl.  článek 

EÚLP  Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

ZoSZS  zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 

ČR  Česká republika 

OOZ  zákon č. 946/1811 Sb. z. s., obecný občanský zákoník 

ZoPR  zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném  

OSPOD Orgán sociálněprávní ochrany dětí 

ZoSPOD zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 

FO  fyzická osoba 

PO  právnická osoba 

UMPOD Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 
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kupř.   kupříkladu 

DZ  důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ÚS  Ústavní soud 

EU  Evropská unie 

VOP  Veřejný ochránce práv 

AZ  zákon č.   198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)  
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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 
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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. 
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Abstract - Cohabitation and parenthood of  homosexuals and their 

discrimination in this area  

 The theme of this thesis suggests that the thesis is closely devoted to the issue of rights of 

homosexual men and women, respectively couples in the area of family law, especially the right to 

marry and the right to adopt a child. The main aim of this work is to give a comprehensive legal 

analysis of the issue using literature, publications and articles, but also using the case law of the 

European Court of Human Rights and at the same time to answer the question whether the 

legislation in Czech Republic is discriminating towards homosexual individuals, respectively 

couples by prohibiting same-sex marriage and not granting the right to joint adoption and second-

parent adoption. 

 The text is divided into introduction, five chapters and conclusion. The first chapter of this 

thesis mainly discusses the theoretical models of the legal regulation of homosexual couples living 

together. We can basically divide these into three groups - homosexual marriage, registered 

partnership and unmarried cohabitation. Until July 1, 2006, the third model was the only option in 

Czech Republic, i.e. homosexuals had not had the right to approve their homosexual union legally 

and could only live in unmarried cohabitation with a minimum of mutual rights and obligations. 

With the adoption of Act No. 115/2006 Coll., on Registered Partnership, Czech Republic has 

chosen the second model, i.e. the concept of registered partnership. The second chapter of this 

thesis deals with the institute of registered partnership. The crucial part of this chapter is mainly a 

treaty on differences in institute of marriage and registered partnership, respectively the differences 

in the rights and obligations of married couple and registered partners. The third chapter of this 

thesis deals with the possibilities of homosexuals to established a homoparental family. This topic 

is further elaborated in the fourth chapter, which deals only with the issue of adoption, while the 

concept of adoption is first discussed at a theoretical level. However, the main part of the chapter 

is a discussion on the czech legislation before the amendment to the Act on Registered Partnership. 

§ 13 (2) of the Act on Registered Partnership explicitly prohibited individual adoption by registered 

partners, while this discriminatory situation was subsequently eliminated by the ground-breaking 

judgment of the Constitutional Court Pl. ÚS 7/15, which, with effect from 22.07.2016, also allowed 

registered partners individual adoption. It should be emphasized that the current legislation in 

Czech Republic makes possible only the individual adoption to homosexuals, after the amendment 

to the Act on Registered Partnership allows this also to registered partners, but still excludes 

homosexual couples from becoming joint adopters, when only married couple can become joint 

adopters. The last chapter deals with the concept of discrimination in the theoretical context, but 

above all in connection with the case law of the European Court of Human Rights, which discusses 
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the main case law concerning alleged discrimination in connection with the right of homosexuals 

to marry and adopt. Part of this last chapter is the final evaluation of the current Czech legislation 

with the standards of the European Court of Human Rights, respectively European Convention 

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and answering the main research 

question of this work - whether there is discrimination against homosexuals in the Czech Republic 

when they are prevented from having the same-sex marriage and adopt a child individually or 

together. 

 This thesis responds to the current social events in the Czech Republic, where the author 

believes that the factual existence of homoparental families and the ever-increasing social efforts 

lobbying for equal rights of homosexual couples with heterosexual couples cannot be overlooked.  

Adopting the concept of marriage for all would eliminate all persistent inequalities between 

heterosexual and homosexual couples, and this approach would allow homosexual couples to 

establish and have a full family not only factually (as is now the case in many families) but also 

legally, with all the legal consequences that are appropriate. According to the author, this change 

would bring only positive aspects, especially abolishing the lack of legal certainty not only for 

homosexual parents, but especially for children cared for by homosexual parents, although at 

present only one parent (the biological/legal one) has all the rights and duties while the other parent 

has very limited rights and obligations and is basically in a legal vacuum that can endanger the best 

interests of the child, which should be the primary concern. 
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