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REGISTERED PARTNERSHIP AND IT'S POSSIBLE PROPERTY 

CONSEQUENCES 

Resumé 

  

 Cílem mé práce bylo nastínění vývoje pohledu na registrovaného partnerství 

a s tímto pojmem velmi úzce souvisejícího pojmu homosexuality. Aby mohly být 

legalizovány svazky osob stejného pohlaví, musela naše společnost ujít dlouhou cestu 

od trestání homosexuálních styků přes jejich ignoranci až k vytvoření prostředí pro 

uzákonění vztahů osob stejného pohlaví. Tyto vztahy nemají být napříště vnímány jako 

pouhá kohabitace dvou osob, ale jako právem uznané soužití. Uzákonění a zaručení 

práv homosexuálů se zcela jistě projeví v jejich chování a v postoji společnosti k nim. 

Vždyť ještě v 90. letech 20. století velké procento lidí pohlíželo na tuto skupinu 

s odporem a předsudky. Homosexualita byla často považována za nemoc, někteří si 

tento pojem dokonce spojovali s pedofilií. Díky diskuzím ohledně prosazování zákona 

o registrovaném partnerství se společnost měla možnost zjistit o homosexuálech a jejich 

soužití více a tím se stala otevřenější a připravila cestu k uspořádání vztahů 

stejnopohlavních párů. To má nepochybně kladné důsledky na uspořádání vztahů v 

rodině a považuji to za další krok vpřed k toleranci menšin. 

 Těžiště mé práce spočívá v přehledu právních důsledků uzavření registrovaného 

partnerství. Zákon o registrovaném partnerství přináší partnerům širší katalog práv než 

přiznává obecná právní úprava nesezdaným soužitím druha a družky. Na rozdíl 

od manželství nevzniká mezi partnery žádné majetkové společenství, které by 

připomínalo společné jmění manželů. Bylo tedy velmi zajímavé sledovat, jakým 

způsobem jsou majetková práva a povinnosti mezi partnery upraveny, jakou cestou se 

ubírali naši zákonodárci. Zabývala jsem se otázkou výživného mezi partnery během 

trvání partnerství i po jeho zániku, problematikou dědictví, daní, pozůstalostních 

důchodů a v neposlední řadě jsem se pozastavila u úpravy nájmu bytu. 
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 Zajímavá je také stať pojednávající o vypořádání se jiných evropských zemí se 

soužitím stejnopohlavních párů. Vybrala jsem země, které jsou z tohoto hlediska 

nějakým způsobem zajímavé, ať už zvoleným modelem legalizace homosexuálních 

svazků nebo prvenstvím v zakotvení registrovaného partnerství do svého právního řádu.   

 Zastavila jsem se i u velmi kontroverzní otázky týkající se osvojení a adopce 

dětí. Domnívám se, že naše společnost se teprve nedávno stala otevřenější k 

homosexuální menšině a prokázala přijetím zákona o registrovaném partnerství určitou 

dávku tolerance. Tato problematika bude podle mého názoru ještě velmi diskutována na 

půdě Parlamentu ČR a ve společnosti jako takové.  

 Domnívám se, že uzákonění soužití dvojic stejného pohlaví má nepochybně 

kladné důsledky, a to nejen v ohledu stabilizace partnerských vztahů občanů, kteří se 

rozhodli uzavřít registrované partnerství, ale i v některých ekonomických, právních 

a sociálních otázkách partnerů. 

 

 

Abstract 

 
 The focus of my dissertation was to outline the evolution of a view of registered 

partnership, the closely related term of homosexuality and the society´s issue on them. 

Our society had to pass a long way from sentencing of homosexual intercourses through 

ignoring them to legalization of relationships of persons of the same gender. 

Henceforth, these relationships should not be perceived as a pure coexistence but they 

should be recognized as avowed cohabitation. Homosexual person rights legalization 

and guarantee will be definitely shown in their manners and the society´s issue on them. 

After all, in the nineties of the last century the large proportion of the population was 

looking on them with antipathy and prejudice. Homosexuality was often considered to 

be disease and some people associated it with paedophilia. Society got the opportunity 

to find out more about homosexuals and their coexistence and became more opened due 


