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Úvod 

 Tématu registrovaného partnerství nebyl do nedávné doby věnován příliš velký 

prostor. Naše společnost prošla výraznými změnami v chápání homosexuality 

a tolerování menšin obecně. Došlo k posunu ve vnímání manželství, rodiny 

i nesezdaného soužití.         

 Ve své práci bych se ráda zaměřila na tyto změny, na postoje k registrovanému 

partnerství, důsledky přijetí zákona o registrovaném partnerství, jeho klady a zápory. 

 Zajímavý je také pohled do ostatních právních odvětví, která byla tímto novým 

institutem ovlivněna. 

 Těžiště mé práce spočívá v rozebrání právních a majetkových důsledků uzavření 

registrovaného partnerství. Rozebereme si práva a povinnosti partnerů, jejich majetkové 

poměry a bytovou otázku. Zabývám se také tolik diskutovanou otázkou  týkající se 

adopce a osvojení dětí. 

 Na závěr následuje pro porovnání exkurz do právních úprav registrovaného 

partnerství v jiných evropských zemích. Je velmi zajímavé porovnání různých přístupů  

legislativního uznání soužití osob stejného pohlaví.  

 Cílem této práce bylo vymezení pojmu homosexualita, rozebrání institutu 

registrovaného partnerství a jeho majetkových důsledků nejen podle naší právní úpravy, 

ale i nastínění jiných možných modelů uzákonění soužití homosexuálních dvojic. 

 

 

 

 

Kapitola I. – Homosexualita 

 



7 

1.1  Pojem homosexualita 

 

 Pojem homosexualita velmi úzce souvisí s tématem mé práce, proto považuji 

za důležité definovat jej a stručně nastínit historii vnímání homosexuality. 

Homosexualita (z řeckého homós, stejný a latinského sexus, pohlaví) je výhradní nebo 

převažující erotická náklonnost k osobám stejného pohlaví. Používají se také označení 

homosexuální orientace, homosexuální preference, homosexuální zaměření, 

homosexuální založení a další. 

 Jako první použil termín homosexualita v roce 1869 maďarský psychiatr Karoly 

Benkert v traktátu proti soudobé pruské legislativě. 

 Nejběžnějšími typy homosexuality jsou mužská androfilie a ženská gynekofilie 

(gynofilie).1 

 

1.2 Homosexualita v dějinách 

1.2.1 Starověk 

 

 V Babylonské říši byla homosexualita odsuzována. Chamurapiho zákoník 

stanovoval jako trest za homosexuální styk kastraci. 

 Ve starověkém Egyptě nebyla homosexualita pokládána za společensky 

pozitivní jev, nicméně byla tolerována.  

 Období starověkého Řecka bývá považováno za zlatý věk  homosexuality.          

V  Řecku byla homosexualita velmi rozšířena a akceptována. Vedle ženské prostituce 

byla v Řecku rozšířena i prostituce mužská. Dospělí muži se směli prostituovat 

                                                 
1

 Homosexualita. Wikipedie, otevřená encyklopedie. Dostupný z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho
mosexualita (citováno 27.10.2008) 
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beztrestně a cizinci si je dokonce mohli najímat jako pedestranty za pevnou mzdu. 

Milostný poměr s eféby, to znamená s mladými muži, byl zcela běžný. Věřilo se, že 

starší muž předává homosexuálním stykem mladíkovi mužnost a sílu. Ve starém 

solónském zákoníku byla opatření, aby se občané, kteří holdují mužské lásce, přátelili 

jen s mladíky z občanských kruhů. Toto ustanovení se ale nikdy přísně nedodržovalo.2 

 Mít mladého chlapce patřilo k dobrému tónu a bylo to považováno za znak 

mužnosti. Řecká pederastie znamenala vztah s chlapcem ve věku asi 14 - 25 let. 

Pro chlapce nebylo hanbou, ale ctí mít takového staršího přítele, patrona, zvláště 

jednalo-li se o osobu společensky významnou.3 

 Vysvětlení, proč dosáhla v Řecku láska mezi muži takových rozměrů, můžeme 

hledat v určitém ideálu krásy, jemuž se blížilo štíhlé tělo eféba. 

 V Římě byla situace obdobná, císař Nero dokonce uzavřel s mužem sňatek.  

 

1.2.2 Středověk   

 

 V období středověku byla homosexualita trestná a společností odmítaná 

pod vlivem židovsko-křesťanské tradice. To dokazuje také Karolinský trestní zákoník 

Karla IV. z roku 1353, podle kterého měly být homosexuální styky krutě trestány. 

Aristokracie se stejnopohlavním stykům přesto hojně věnovala. V období renesance se 

myšlení a cítění člověka odpoutávalo od dosud dominujících postojů církve. Někteří 

významní muži se opět začali veřejně hlásit k stejnopohlavní lásce, jako např. 

Michelangelo. Homosexualita je historiky připisována i některým papežům. 

  V 17. století převládla v sexuálních zvycích poněkud přísnější morálka. 

Teoreticky nebyla mužská homosexualita vůbec tolerována, nicméně na francouzském  

dvoře ve Versailles se vyskytovala v hromadném provedení. Několik šlechticů zde 

založilo řád sodomitů, jehož stanovy zakazovaly svým členům poměr k ženám.  

                                                 
2  Morus, R.L.: Světové dějiny sexuality, 3. vyd., Euromedia Group, k.s. - Ikar, Praha 2007, str. 40 
3  Homosexualita v dějinách. Wikipedie, otevřená encyklopedie.   
        Dostupný z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualita#cite_note-36 (citováno 27.10.2008) 
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 Určité zmírnění pro Čechy v trestnosti homosexuality přinesla vláda Josefa II., 

který roku 1787 vydal zákon, v němž snížil trest za homosexuální praktiky na vězení. 

Toto pojetí homosexuality u nás existovalo až do konce monarchie.4 

 

1.2.3 20. století  

 

 Ve 20. století nastal příznivý vývoj v chápání homosexuality. Ten byl bohužel 

narušen 2. světovou válkou a totalitními systémy. Od roku 1934 byli homosexuálové 

evidováni na tzv. „růžových seznamech“. Během nacismu bylo z homosexuality 

obviněno přes 50 000 mužů. Ti museli volit mezi kastrací a deportací do koncentračních 

táborů.5 

 Po 2. světové válce začal ve vyspělejších státech  Evropy postupný proces 

dekriminalizace homosexuality. V roce 1961 u nás vstoupil v platnost nový trestní 

zákoník, kterým byla zrušena její trestnost. Od roku 1961 zůstalo na základě § 244 TrZ 

trestným erotické jednání mezi lidmi stejného pohlaví pro osoby starší 18 let, které se 

pohlavně stýkaly s osobou neplnoletou. Tento zákon ale neznamenal konec 

diskriminace homosexuálů.  Státní bezpečnost vlastnila seznamy gayů, s nimiž mohla 

manipulovat a zneužívat je.6 

 V roce 1973 vyřadila homosexualitu ze seznamu chorob Americká psychiatrická 

asociace a v roce 1992 Světová zdravotnická organizace.  

 

1.3 Homosexualita dnes 

 

                                                 
4  Janošová, P.: Homosexualita v názorech současné společnosti, Univerzita Karlova v Praze,   
     Nakladatelství Karolinum, Praha 2000, str. 45 
5 Homosexualita ve společenském kontextu. 
       Dostupný z: http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly/b06gayove/08.pdf (citováno 21.11.2008) 
6  Janošová, P.: Homosexualita v názorech současné společnosti, Univerzita Karlova v Praze,   
     Nakladatelství Karolinum, Praha 2000, str. 48 
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 Vytváření postojů společnosti k menšinám je složitým a dlouhodobým procesem 

ovlivňování společenského vědomí. Polistopadové změny nejen uvolnily cestu  pro 

vývoj organizovaného gay hnutí, ale vytvořily sociální prostor pro zralejší  a 

tolerantnější formy lidského spolužití.  Změna společenských poměrů umožnila větší 

otevřenost společnosti k potřebám homosexuálních osob a vedla ke kvalitativním 

změnám v informovanosti. Začalo převládat přesvědčení, že pro homosexuální jedince 

je potřeba upravit odpovídající sociální vztahy a právní normy.7 

 V devadesátých letech minulého století došlo k novelizaci zákona z roku 1961, 

v němž byla zrovnoprávněna věková hranice pro homosexuální i heterosexuální styky 

na 15 let. Homosexualita se stala viditelným společenským jevem. Vzniklo množství 

organizací, které zastupují zájmy této menšiny. Hlavní organizace SOHO (Sdružení 

organizací homosexuálních občanů) se zaměřuje také na prevenci nemoci AIDS.8 

 

1.4 Coming out 

  

 Procesem coming out prochází každý homosexuální muž nebo žena. Tento 

proces bývá nejčastěji definován jako vnitropsychický konflikt mezi internalizovanou 

homofobií, která zahrnuje zvnitřnění a ztotožnění se se sociálně negativními postoji k 

homosexuální orientaci, a zároveň nově rozpoznaným nebo alespoň podstatně 

uvědomovaným vlastním erotickým zaměřením.9 Nejčastěji toto období začíná v 

pubertě. Výjimečné není ale pozdější rozpoznání odlišného zaměření. Lidé totiž 

přebírají obvykle vzorce chování, které jsou nastaveny předchozími generacemi a teprve 

později, v dalších fázích života mohou zjistit, že tento styl života neodpovídá jejich 

cítění. Ani sexualita nedozrává u každého jedince stejně rychle. Obecně platí, že u mužů 

                                                 
7 Stehlíková, D., Procházka, I., Hromada, J.: Homosexualita, společnost a  AIDS v ČR, SOHO v ČR, 

ORBIS Nakladatelský dům, Praha 1995, str. 14-15 
8 Janošová, P.: Homosexualita v názorech současné společnosti, Univerzita Karlova v Praze,   

Nakladatelství Karolinum, Praha 2000, str. 49 
9 Stehlíková, D., Procházka, I., Hromada, J.: Homosexualita, společnost a  AIDS v ČR, SOHO v ČR, 

ORBIS Nakladatelský dům, Praha 1995, str. 16 - 17 
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je proces dozrávání sexuality rychlejší než u žen. U žen může sebeuvědomění 

homosexuálního zaměření nadlouho zastínit touha po dítěti a mateřství. V České 

republice byl realizován výzkum, jehož výsledky naznačují, že uvědomění odlišné 

sexuální orientace nastává u homosexuálních žen nejčastěji ve věku 15 – 25 let (57 % 

dotázaných), někdy k němu však dochází i po 35. či 40. roce věku.10  

 Coming out má několik fází, které se mohou i vzájemně prolínat:  

a) precoming out – jedinec si uvědomuje svoji odlišnost, neumí ji však pojmenovat, 

neumí ji přesně vyjádřit; 

b) vlastní coming out – jedinec si uvědomuje, že jeho odlišnost spočívá v jiném 

sexuálním zaměření, než které je očekáváno od jeho okolí. Svou sexuální identitu zprvu 

odmítá, neztotožňuje se s ní. Později ji přizná sám sobě a poté i jinému člověku; 

c) fáze explorace – dochází k navazování prvních sexuálních vztahů a experimentace; 

d) fáze partnerství – navazování prvních partnerských vztahů, sladění citových vztahů 

a sexuální orientace; 

e) fáze integrace – nalezení a dotřídění hodnotového systému, dochází k integraci 

osobnosti.11  

 Homosexuál, který prochází coming outem, se velmi často může cítit osamocen, 

neboť okolí se i v dnešní době nezřídka kdy staví k homosexualitě s předsudky. Často 

záleží na tom, jaké porozumění prokáží rodiče a nejbližší přátelé homosexuálně 

orientovaného člověka. Nepříznivá pro dospívajícího tohoto zaměření je absence 

životních vzorů. Většina homosexuálů se narodí heterosexuálně zaměřeným rodičům, 

takže si při vlastním utváření života často nemusí vědět rady. Vzor chování jejich rodičů 

je pro ně nepřijatelný, ale jiný nenalézají.  

 Průběh sebeuvědomování souvisí s tím, jak jedince pochopí jeho sociální 

okolí.12  

                                                 
10 Janošová, P.: Homosexualita v názorech současné společnosti, Univerzita Karlova v Praze,   

Nakladatelství Karolinum, Praha 2000, str. 20 
11 Stehlíková, D., Procházka, I., Hromada, J.: Homosexualita, společnost a  AIDS v ČR, SOHO v ČR, 

ORBIS Nakladatelský dům, Praha 1995, str. 17 
12 Janošová, P.: Homosexualita v názorech současné společnosti, Univerzita Karlova v Praze,   
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Kapitola II. – Registrované partnerství 

 

 Registrované partnerství je institut, který upravuje soužití dvojic stejného 

pohlaví. Tento institut má zajistit homosexuálním párům podobná práva jako párům 

heterosexuálním, přesto však registrace partnerského soužití neznamená totéž co 

manželství, které si jako hlavní účel klade založení rodiny a řádnou výchovu dětí. 

 

2.1 Pojem registrované partnerství  

  

 Registrované partnerství je úředně nebo jinak zaznamenané partnerství. Zhruba 

od konce 20. století se sousloví v češtině užívá jako ustálený termín pro označení 

úředně uzavřeného svazku dvou spolužijících osob podobného manželství. V některých 

státech je možnost takové registrace omezena na dvojici osob stejného pohlaví a je 

považována za úspěch boje za zrovnoprávnění párů homosexuálně zaměřených osob. 13 

 Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství definuje registrované 

partnerství jako trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem 

stanoveným tímto zákonem. Partnerem se v tomto zákoně rozumí osoba, která uzavřela 

partnerství. 

2.2 Legislativní vývoj registrovaného partnerství v České republice 

  

                                                                                                                                               
Nakladatelství Karolinum, Praha 2000, str. 21- 22 

13 Registrované partnerství. Wikipedie, otevřená encyklopedie. Dostupný z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Registrovan%C3%A9_partnerstv%C3%AD (citováno 29.10.2008) 
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 Zakotvení registrovaného partnerství do právního řádu České republiky je 

výsledkem  uznání nejen tradičního spektra společenských vztahů a svazků, ale také 

rozšířením o novou formu párového soužití vedle manželství a nesezdaného soužití. 

 Od přijetí registrovaného partnerství jeho zastánci očekávali celospolečenský 

přínos, jakým je například prohloubení lidských práv jednotlivých občanů, 

zrovnoprávnění sociální menšiny homosexuálních žen a mužů, stabilizace partnerských 

vztahů občanů, kteří se rozhodli uzavřít registrované partnerství, vyřešení 

ekonomických, daňových i právních problémů osob, které spolu žily v neregistrovaných 

partnerských vztazích, včetně dědictví, vzájemné vyživovací povinnosti,  tvorby 

společného majetku a řešení bytové situace, zejména z hlediska společného užívání 

bytu. Stabilizace partnerských vztahů má v neposlední řadě vliv na zdravotní stav, 

snižují se rizika pohlavně přenosných chorob.14 

 Snahy o prosazení institutu registrovaného partnerství v České republice sahají 

až do roku 1992. Zákon o registrovaném partnerství byl schválen 15. března 2006, a to 

nejen díky demokratizaci naší společnosti a vesměs kladnému postoji médií k uzákonění 

partnerství osob stejného pohlaví, ale také díky dlouhotrvající práci gay a lesbických 

organizací.15  

  Prosazením registrovaného partnerství se Sdružení organizací homosexuálních 

občanů (SOHO) v ČR začalo zabývat již od roku 1992. V první fázi bylo nutné 

seznámit veřejnost se záměrem a získat názory odborníků. Byl formulován první 

konkrétní návrh, a to začleněním registrovaného partnerství do zákona o rodině a 

občanského zákoníku. 

  V únoru 1995 SOHO v ČR oslovilo prezidenta ČR Václava Havla, předsedu 

vlády ČR Václava Klause a předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milana 

Uhdeho a požádalo je o podporu záměru. V říjnu byl návrh zákona předložen všem 

odpovědným státním institucím k posouzení. Po intervencích zástupců SOHO v ČR 

předložilo nakonec Ministerstvo spravedlnosti ČR vládě tři varianty řešení: 

                                                 
14   Stehlíková, D., Procházka, I., Hromada, J.: Homosexualita, společnost a  AIDS v ČR, SOHO v 
ČR,    
       ORBIS Nakladatelský dům, Praha 1995, str. 21 
15  Blíže viz http://www.partnerstvi.cz/rp-informace/rp-historie.phtml  
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1. pro dvojice stejného a různého pohlaví 

2. pouze pro dvojice stejného pohlaví 

3. nezavádět institut registrovaného partnerství, ale řešit majetkoprávní vztahy 

v příslušných zákonech. 

 
 8. 11. 1995 byl návrh zákona poprvé v dějinách naší země zamítnut vládou   

Václava Klause. 

 17. 12. 1997 byl Poslanecké sněmovně předložen první poslanecký návrh 

zákona o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví. 21. 1. 1998 Vláda ČR Josefa 

Tošovského návrh zákona zamítla. 2. 4. 1998 návrh zamítla i Poslanecká sněmovna.  

 4. 2. 1999 předložila skupina poslanců sněmovně návrh zákona o partnerském 

soužití osob téhož pohlaví. 10. 3. 1999 Vláda ČR Miloše Zemana vyjádřila s tímto 

návrhem souhlas. 2. 12. 1999 byl návrh podruhé Poslaneckou sněmovnou zamítnut.

 4. 2. 2000 vláda ČR Miloše Zemana jednomyslně schválila návrh Rady vlády 

ČR pro lidská práva na přípravu věcného záměru zákona o partnerském soužití osob 

téhož pohlaví.  

 17. 9. 2001 vláda ČR Miloše Zemana připravila vládní návrh zákona o 

partnerském soužití osob téhož pohlaví. 25. 10. 2001 byl návrh Poslaneckou sněmovnou 

vrácen vládě k přepracování.  

 V květnu a červnu 2003 proběhla příprava věcného záměru zákona o 

registrovaném soužití osob téhož pohlaví a o změně souvisejících zákonů. 

 4. 2. 2004 vláda ČR Vladimíra Špidly odložila projednávání vládního návrhu 

zákona bez udání důvodu na neurčito. V únoru Gay iniciativu (GI) v ČR oslovil 

místopředseda vlády PhDr. Petr Mareš s tím, aby se zúčastnila vytvoření skupiny pos-

lanců, kteří připraví poslanecký návrh zákona. 

 V dubnu 2004 byl ve spolupráci s GI v ČR a Gay a lesbickou ligou (GLL) 

vypracován poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství, který bude předložen 

Parlamentu ČR k projednání. 11. 2. 2005 na 41. schůzi Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR nebyl schválen ve třetím čtení poslanecký návrh zákona o jeden jediný 
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hlas. 

 29. 4. 2005 předložila skupina poslanců Poslanecké sněmovně nový poslanecký 

návrh zákona o registrovaném partnerství, do kterého byly zapracovány věcné 

připomínky při projednávání předchozího návrhu zákona. 25. 5. Vláda ČR Jiřího 

Paroubka zaujala k návrhu zákona neutrální stanovisko.   

 26. 1. 2006  na 9. schůzi Senátu ČR byl návrh zákona o registrovaném 

partnerství schválen 45 senátorkami a senátory z 65 přítomných. 16. 2. 2006 zákon 

vetoval prezident ČR Václav Klaus.16 

 Prezident republiky Václav Klaus napsal předsedovi Poslanecké sněmovny 

Lubomíru Zaorálkovi dopis, ve kterém své rozhodnutí zdůvodnil. Mimo jiné uvedl, že 

zákon registrované partnerství osob stejného pohlaví svými atributy staví  na roveň 

zákonem institucionalizovaného partnerství osob odlišného pohlaví (manželství) a nad 

jakékoliv další mezilidské partnerské vztahy. Dále vytýká tvůrcům zákona absenci 

vymezení společenského účelu registrovaného partnerství. Zákon o rodině označuje za 

hlavní účel manželství založení rodiny a řádnou výchovu dětí. Tento účel registrace 

partnerů stejného pohlaví nemá a tvůrci zákona se ani nepokoušeli takový účel, a z něj 

plynoucí veřejný zájem, vymezit a do zákona začlenit. Navíc je tento zákon dle 

prezidenta republiky zákonem diskriminačním, neboť ukládá povinnost vyznačení 

příslušnosti ke skupině registrovaných partnerů v jejich osobních dokladech. Zákonu 

vytýká také ustanovení, podle kterého mají partneři v tomto svazku stejná práva a 

povinnosti, avšak jejich výčet chybí. Zdůvodnění odmítnutí zákona se dotýká také 

zastupování partnerů, vyživovací povinnosti a dopadů zákona na zákony další.17   

 Přesto dne 15. 3. 2006 zamítla Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR veto 

prezidenta ČR a zákon o registrovaném partnerství byl definitivně schválen jako první 

v zemích bývalého socialistického bloku a 1.7. 2006 vstupuje v platnost. 

 Během prvního měsíce platnosti zákona o registrovaném partnerství využilo 

možnost vstoupit do partnerství 49 gay a lesbických párů. 

 Za první půlrok vstoupilo do partnerství 235 párů, z toho 177 mužských a 58 

                                                 
16 Blíže viz http://www.iniciativa.cz/www/index.php?page=clanek&id=74  
17  Srov. http://www.hrad.cz/cms/cz/info_servis/tiskove_zpravy/3262.shtml  
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ženských.  

 Za dva roky platnosti zákona o registrovaném partnerství jej využilo 582 párů, 

z toho 428 mužských a 154 ženských. Zaniklo pouze 9 partnerství. 1.7. 2008 vstoupila 

v platnost novela zákona, která upravuje některé související zákony.18   

 

2.3 Vznik registrovaného partnerství      

  

  Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou 

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

do partnerství. Je otázkou, proč zákonodárce obměnil obvyklou formulaci užitou v 

zákoně o rodině ohledně manželství, které se uzavírá svobodným a úplným souhlasným 

prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, což je formulace 

stylisticky vytříbenější.19  

 Prohlášení se činí před určeným matričním úřadem v kraji, který je podle místa 

trvalého pobytu alespoň jedné z osob vstupujících do partnerství příslušný k přijetí 

prohlášení. Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon nezakazuje. Podmínkou 

vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla 

státním občanem České republiky. Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem 

příbuzné v linii přímé, sourozenci a osoba, která nedosáhla věku 18 let, nemá 

způsobilost k právním úkonům, nebo již dříve vstoupila do partnerství nebo uzavřela 

manželství a toto partnerství nebo manželství trvá.20 Na rozdíl od současné úpravy 

vzniku manželství zákon o registrovaném partnerství (ZRP) stanoví, že dříve, než učiní 

prohlášení, osoby vstupující do partnerství výslovně uvedou, že jim nejsou známy 

okolnosti vylučující vstup do partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem, který 

osobám vstupujícím do partnerství položí otázku, zda chtějí spolu vstoupit do 

partnerství. O prohlášení se sepíše protokol, který podepisují osoby vstupující do 
                                                 
18  Srov. http://www.iniciativa.cz/www/index.php?page=clanek&id=74  
19  Srov. Holub, M.: Registrované partnerství? Ani ryba ani rak, Právní rozhledy, 2006, č. 9, str. 314 
20  Francová, M., Dvořáková Závodská, J.: Rozvody, rozchody a zánik partnerství, ASPI, a.s., Praha 

2008, str. 120-121 
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partnerství, matrikář a tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení nutná. Příslušný 

matriční úřad zapíše partnerství do knihy registrovaného partnerství. Oproti uzavření 

manželství není vyžadována účast svědků, ani slavnostní způsob prohlášení. 

 



18 

2.4 Neexistence a neplatnost partnerství  

  

  Pokud by vzniklo partnerství přes zákonný zákaz, soud jej prohlásí za neplatné. 

O takovém partnerství se má za to, že nevzniklo. Podle § 5 ZRP partnerství nevznikne, 

jestliže prohlášení trpělo podstatnou vadou, spočívající zejména v nedostatku 

svobodného a úplného projevu vůle, nebo pokud bylo prohlášení učiněno v omylu 

týkajícím se právního úkonu vzniku partnerství. Partnerství nevznikne ani tehdy, jestliže 

ani jedna z osob, které prohlášení učinily, nebyla v té době občanem ČR nebo pokud 

bylo partnerství uzavřeno na základě nepravdivých údajů, které některá z osob 

vstupujících do partnerství úmyslně uvedla v dokladech požadovaných k prohlášení. 

Soud o prohlášení partnerství za neplatné rozhoduje i bez návrhu, případně může návrh 

podat ten, kdo na věci prokáže právní zájem.21  Toto ustanovení je poněkud zavádějící, 

protože pokud může soud rozhodovat ve věci z úřední povinnosti, je zbytečné, aby 

navrhovatel prokazoval na věci právní zájem. V důvodové zprávě se v této souvislosti 

pouze uvádí, že osobou, která prokáže právní zájem na rozhodnutí o neplatnosti 

partnerství, se rozumí především některý z partnerů, může jí být ale také jeho příbuzný, 

zejména potomek.22   

 

 

                                                 
21  Srov. ust. § 7 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a změně některých souvisejících 

předpisů  
22  Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo, 3. vyd., Masarykova univerzita a nakladatelství 

Doplněk, Brno 2006, str. 154   
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2.5 Zánik registrovaného partnerství 

  

 K zániku registrovaného partnerství může dojít v podstatě z obdobných důvodů 

jako k zániku manželství.        

 Partnerství zaniká:                                                                                                    

a) smrtí jednoho z partnerů nebo prohlášením jednoho partnera za mrtvého;                                                                                     

b)   zrušením rozhodnutím soudu.       

 Okamžikem zániku partnerství je den smrti partnera. Byl-li partner prohlášen 

za mrtvého, zaniká partnerství dnem, kdy rozhodnutí o prohlášení za mrtvého nabylo 

právní moci. Zjistilo-li by se, že ten, kdo byl prohlášen za mrtvého, žije, má se za to, že 

jeho partnerství nepřetržitě trvalo, pokud ale jeho partner mezitím neuzavřel nové 

partnerství nebo manželství. V případě vstupu druhého partnera do manželství či 

nového partnerství se dřívější partnerství neobnoví. V podstatě tutéž formulaci obsahuje 

i zákon o rodině v ustanovení § 22. Při novelizaci zákona o rodině v souvislosti s 

přijetím ZRP byla ale novelizace § 22 opomenuta, takže skutečnost, že původní 

manželství se po zrušení prohlášení za mrtvého neobnoví, pokud manžel toho, kdo byl 

prohlášen za mrtvého uzavřel nové manželství, se netýká situace, kdy „pozůstalý“ 

manžel v mezidobí uzavřel registrované partnerství. Řešení této situace je možné 

výkladem per analogiam, s ohledem na vzájemný vztah mezi manželstvím a 

partnerstvím, kdy jedno vylučuje druhé.23 

 Pro zánik partnerství za života obou partnerů nepoužívá ZRP pojem rozvod, 

ale hovoří o zrušení partnerství rozhodnutím soudu. Soud rozhodne o zrušení partnerství 

na návrh jednoho z partnerů, prokáže-li žalobce, že partnerský vztah již netrvá. Jestliže 

se k návrhu na zrušení partnerství druhý partner připojí, soud nezkoumá, zda partnerský 

vztah již fakticky netrvá, a rozhodne o zrušení partnerství. Pokud tedy druhý partner se 

zrušením partnerství souhlasí, vzniká zde právní nárok na zrušení partnerství. Vzhledem 

k tomu, že mezi partnery nevzniká společné jmění jako je tomu mezi manžely a novela 

občanského zákoníku provedená zákonem o registrovaném partnerství obsahuje 

                                                 
23  Tamtéž, str. 159 
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ustanovení  upravující vztahy k nájemnímu bytu, není třeba soudu společně se žalobou 

o zrušení partnerství předkládat nějaké dohody.24  

 Otázkou zůstává, zda je opravdu nutné, aby o zrušení partnerství v tomto případě 

rozhodoval soud. Tato rozhodnutí by mohl stejně dobře činit matriční úřad, neboť 

otázka, zda partnerský vztah skutečně trvá či ne, již není zkoumána a není ani 

předmětem rozhodnutí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24  Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo, 3. vyd., Masarykova univerzita a nakladatelství  

Doplněk, Brno 2006, str. 159-160      
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Kapitola III. – Právní důsledky uzavření registrovaného partnerství 

 

3.1 Vzájemná práva a povinnosti partnerů 

 

 Pokud se rozhodnou partneři svůj vztah zformalizovat a uzavřou registrované 

partnerství, má pro ně tento krok, obdobně jako uzavření manželství, právní dopady 

v různých oblastech života. Vzniknou jim nejen práva ale také povinnosti. Naše úprava 

registrovaného partnerství se vydala cestou výčtu vzájemných práv a povinností 

mezi partnery.   

 Partneři mají v partnerství stejná práva a stejné povinnosti podobně jako muž 

a žena v manželství. O záležitostech partnerského soužití rozhodují oba partneři 

společně. Pokud se nedohodnou v podstatných věcech, rozhodne na návrh některého 

z nich soud.25          

 ZRP neupravuje výslovně povinnosti partnerů o společnou domácnost, ale 

obsahuje pravidla rozhodování o společných záležitostech a právo zastupovat druhého 

partnera v jeho běžných záležitostech, které upravuje shodně jako zákon o rodině.26

 Uzavřením partnerství vznikají oběma partnerům stejná práva a povinnosti. Není 

možné, aby jedné straně vznikly pouze povinnosti a druhé jen práva.   

  

 

 

 
 

                                                 
25  § 7 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a změně některých souvisejících předpisů  
26  Srov. Holub, M.: Registrované partnerství? Ani ryba ani rak, Právní rozhledy, 2006, č. 9, str. 316
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3.2  Zastupování druhého partnera  

 

 Zákon o registrovaném partnerství převzal také ustanovení § 21 zákona o rodině 

(ZOR). Podle ustanovení § 9 ZRP je partner oprávněn zastupovat druhého partnera 

v jeho běžných záležitostech, zejména přijímat za něho běžná plnění, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak. Jednání jednoho z partnerů při obstarávání běžných 

záležitostí partnerství zavazuje oba partnery společně a nerozdílně; to platí pro závazky 

vzniklé v době trvání partnerství, i v případě, že partnerství následně bylo prohlášeno 

za neplatné nebo zaniklo. Uvedené ovšem neplatí, pokud jiné osobě bylo známo, že 

druhý partner účinky z tohoto ustanovení vyplývající proti ní výslovně vyloučil.  

Partneři tedy mohou za sebe např. převzít na poště dopis, pokud tento není určen do 

vlastních rukou. Pokud by měli partneři či partnerky nejasnosti, zda se jedná o běžnou 

záležitost, jako řešení se nabízí vystavení plné moci. Nemohou se však vzájemně 

zastupovat v jednání před soudem. 

 

 

3.3 Vztahy k nezletilým dětem 

  

 Velmi zásadním a také kontroverzním problémem zůstává otázka gay a 

lesbického rodičovství. Zákon se až na výjimky tomuto tématu vyhýbá. Uzavření 

partnerství nesmí nijak ovlivnit vztah rodiče k jeho biologickým dětem. 

 Uzavřením partnerství nezaniká rodičovská zodpovědnost. Ten z partnerů, který 

má dítě z předchozího svazku, nepřestává být rodičem. Omezení práv a povinností 

k dítěti v důsledku uzavření registrovaného partnerství by bylo jistě diskriminační.27 

                                                 
27  Hrušáková, M.: Zákon o registrovaném partnerství, Bulletin Advokacie, 2007, č. 2, str. 22 
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 Rodičovská zodpovědnost je upravena v § 13 ZRP. Existence partnerství není 

překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti partnera vůči jeho dítěti ani překážkou 

svěření  dítěte do jeho výchovy. 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 ohroženo jeho zdraví a tělesný, citový, 

rozumový a mravní vývoj. Ustanovení ZRP obsahující povinnost zajistit vývoj dítěte je 

nadbytečné, neboť tuto povinnost  výslovně nestanovuje ani zákon o rodině. 

 Trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte. 

Zákaz osvojení dítěte jako společného dítěte nalezneme většinou i v úpravách 

registrovaného partnerství jiných států.       

  

 Zákonem ale není vyloučeno svěření dítěte do výchovy jednomu z partnerů 

podle § 45 ZOR nebo do pěstounské péče podle § 45a a násl. ZOR.  

  

 Jestliže má jeden z partnerů dítě, o které pečuje, a žijí-li oba partneři ve společné 

domácnosti, pak se podílí na výchově dítěte i druhý partner. Povinnosti stanovené 

zákonem týkající se ochrany vývoje a výchovy dítěte se analogicky dle § 33 ZOR 

vztahují i na tohoto partnera.28 

 Uzavřením registrovaného partnerství tedy přicházejí partneři o možnost a právo 

adoptovat děti, přestože před uzavřením svazku toto právo mají. Někteří zastánci 

adopce dětí registrovanými partnery se domnívají, že je tato úprava v rozporu s Listinou 

základních práv a svobod.        

 Osobně se domnívám, že naše společnost je v pohledu na výchovu dětí mimo 

klasickou rodinu, kterou tvoří matka a otec, poměrně dost konzervativní. Přiznejme si 

ale, že čím dál více dětí je vychováváno v rodinách neúplných, kde je druhý rodič 

nahrazen druhem či novým manželem rodiče, anebo dokonce vyrůstají bez mámy nebo 

táty. Pravděpodobně nikdo není schopen stoprocentně říci, co je pro děti lepší. 

Samozřejmě nejlepším modelem výchovy dětí je šťastná a úplná rodina, ale těch je 

                                                 
28   Hrušáková, M.: Zákon o registrovaném partnerství, Bulletin Advokacie, 2007, č. 2, str. 22 
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podle mne v naší společnosti čím dál tím méně. Dle mého názoru bude otázka adopce 

dětí registrovanými partnery ještě dlouho diskutována.  

 

      

Kapitola IV – Majetkové důsledky uzavření registrovaného partnerství  

  

 Na rozdíl od manželství nevzniká mezi partnery v registrovaném partnerství 

žádné majetkové společenství, které by se podobalo společnému jmění manželů. 

Majetek nabývají za trvání partnerství partneři každý do svého výlučného vlastnictví 

anebo do podílového spoluvlastnictví. Pokud nabývají partneři věci do spoluvlastnictví 

a nedohodnou-li se jinak, nabývají věci rovným dílem. Nezáleží přitom na tom, jakou 

měrou se ten který z nich na pořízení věci podílel. Pokud si budou chtít upravit 

spoluvlastnické podíly jinak, například budou-li chtít zohlednit míru účasti podílu na 

věci nebo investice do věci, je zapotřebí si podíly dohodnout písemně. V případě ústní 

dohody a případného soudního sporu by strany jen velmi těžko dokazovaly své odlišné 

podíly.29  Jak tomu již bývá i v jiných formách lidského soužití, nebývá pro 

partnery vlastnictví věcí důležité, dokud vztah a partnerství trvá. Zlom nastává v 

okamžiku rozchodu či zániku partnerství. Týká-li se sporná otázka vlastnictví 

nemovitosti, bude její řešení většinou snazší než půjde-li o movitou věc. Nemovité věci 

jako dům, byt  či pozemek totiž bývají předmětem zápisu v katastru nemovitostí. Zde 

bude uvedeno, kdo a v jakém poměru je vlastníkem nemovitosti.30 

 Daleko složitější bývá situace u věcí movitých. Rozejdou-li se partneři, stává se, 

že jeden z nich si činí nároky na vlastnictví k určitým věcem, které byly ve 

spoluvlastnictví partnerů, ale on argumentuje tím, že faktura či kupní smlouva zní jen na 

jeho jméno a že tedy druhý partner nemá na věci žádný podíl. Druhý z partnerů musí 

                                                 
29 http://www.partnerstvi.cz/rp-manual/f.phtml#f4  
30 http://www.partnerstvi.cz/rp-manual/f.phtml#f4  
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před soudem dokázat, že se věci mají jinak.31 Lehce tedy může dojít k situaci, kdy 

nebude jasné, kterému z partnerů určitá věc patří. Při koupi movitých věcí totiž většinou 

partneři smlouvy nesepisují, takže může vyvstat spor o to, kdo je vlastníkem věci. V 

případě takového sporu musí strana, která se domáhá vlastnictví nebo spoluvlastnictví 

věci, unést důkazní břemeno.32 

4.1 Vyživovací povinnost mezi partnery 

 

 Stejně jako zákon o rodině upravuje otázky manželského vyživovacího práva, 

tak i ZRP stanoví vzájemnou vyživovací povinnost mezi partnery. Rozlišujeme mezi 

vyživovací povinností po dobu trvání partnerství a výživném po jeho zániku. 

Zákonodárce zde recipoval úpravu ustanovení zákona o rodině, která se týkají 

výživného mezi manžely.   

 

 

4.1.1 Vyživovací povinnost během trvání registrovaného partnerství  

 

 

 Za trvání partnerství mají partneři vzájemnou vyživovací povinnost. Pokud by 

jeden z partnerů tuto povinnost neplnil, druhý partner má možnost podat žalobu na 

určení rozsahu vyživovací povinnosti. Soud při rozhodování přihlédne k péči o 

společnou domácnost a rozsah vyživovací povinnosti stanoví tak, aby měli partneři 

zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Pokud by partner nebyl schopen živit svého 

partnera, přechází tato povinnost na děti.33 

                                                 
31 Choděra, O: Partnerství, manželství a paragrafy, Grada Publishing, 2002, Praha, str. 71 
32 http://www.partnerstvi.cz/rp-manual/f.phtml#f4  
33  Francová, M., Dvořáková Závodská, J.: Rozvody, rozchody a zánik partnerství, ASPI, a.s., Praha 

2008, str. 123 
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 Oba partneři by tedy měli sdílet svoji životní úroveň. Jestliže se jeden z partnerů 

stará o společnou domácnost a je buď zcela bez příjmů nebo je má výrazně nižší než  

druhý, má právo podílet se na životní úrovni svého partnera.  

 

 

4.1.2 Vyživovací povinnost po zániku registrovaného partnerství 

 

  Podle § 11 ZRP pokud bylo partnerské soužití zrušeno, může bývalý 

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

na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Jestliže 

se nedohodnou, může podat žalobu u soudu a ten rozhodne o výši příspěvku na výživu. 

Při určení výše výživného bude soud přihlížet a zkoumat to, zda se partner bezdůvodně 

nevzdal výhodného zaměstnání a jiných majetkových výhod.  Neplatí zde jako u 

výživného během trvání partnerství, že  partner sdílí životní úroveň bývalého partnera. 

Jeho úroveň může být dokonce daleko nižší. 

 Stejně jako je tomu při rozvodu manželství může soud bývalému partnerovi, 

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

partnerského vztahu způsobena závažná újma, přiznat proti druhému bývalému 

partnerovi až na dobu tří let od zrušení partnerského soužití výživné ve stejném rozsahu, 

v jakém by vznikla vyživovací povinnost v případě, že partnerské soužití by nebylo 

zrušeno. Nacházíme zde tzv. sankční výživné, které je oprávněn žádat partner, který se 

na trvalém rozvratu vztahu nepodílel a jemuž byla zrušením vztahu způsobena závažná 

újma. Zákonodárce pouze převzal text ze zákona o rodině a nemyslel při tom na to, že k 

zániku partnerství je postačující pouhé netrvání vztahu. Máme jej tedy posuzovat stejně 

jako trvalý rozvrat? Pravděpodobně by to nebylo správné, neboť zákonodárce zamýšlel 

partnerství jako volnější svazek než manželství, a proto povolil jeho konsenzuální 

formu  zániku. Problematická  bude aplikovatelnost o sankčním výživném v praxi, kdy 

žalobce domáhající se jeho přisouzení bude jen těžko prokazovat, že se nepodílel na 
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vzniku trvalého rozvratu, který ani existovat k zániku partnerství nemusel. Vyvstává zde 

otázka použitelnosti tohoto ustanovení.34 

 Podle § 11 odst. 4 ZRP právo na  výživné mezi bývalými partnery zaniká dnem 

a) smrti povinného partnera nebo jeho prohlášením za mrtvého, anebo 

b)  když oprávněný bývalý partner uzavře manželství nebo nové partnerské 

soužití. 

 Zde se opět naskýtá otázka, zda zákonodárce myslel jakékoli faktické partnerské 

soužití nebo jen institucionalizované uzavření registrovaného partnerství. Spíše než 

ke gramatickému výkladu pojmu „partnerské soužití“, pod kterým si představujeme 

nesezdané soužití, přiklonila bych se k logickému výkladu, který by hovořil ve prospěch 

druhé varianty. Výživné by mezi bývalými manžely podle zákona o rodině mělo 

zaniknout ve chvíli, kdy vyživovací povinnost přechází na nového manžela nebo 

partnera. Z pouhého faktického soužití tento nárok nevzniká. Pokud by oprávněný žil v 

jiném vztahu a pobíral výživné od bývalého partnera, bylo by možné argumentovat 

ustanovením § 12 odst. 2 ZRP pro rozpor s dobrými mravy.35 

 K zániku výživného dojde také zaplacením jednorázové částky na základě 

písemné smlouvy partnerů. 

 Jako v jiných případech stanovených zákonem o rodině se výživné mezi partnery 

a bývalými partnery poskytuje v pravidelných opakujících se částkách a proti 

pohledávkám na výživné je započtení vzájemných pohledávek přípustné jen dohodou.  

 Promlčení výživného je věnováno ustanovení § 12 odst. 5 ZRP, které stanoví, že 

právo na výživné se nepromlčuje; lze je však přiznat výhradně ode dne zahájení 

soudního řízení. Práva na jednotlivá opětující se plnění se však promlčují. O změně 

nebo zrušení rozhodnutí o výživném soud rozhodne pouze na návrh. Také zákon o 

rodině stanoví, že zletilým osobám lze přiznat výživné ode dne podání návrhu soudu. 

 Vyživovací povinnost partnerů i v tomto případě předchází vyživovací 

povinnosti dětí vůči rodičům. Povinnost dítěte poskytovat výživné své matce či otci 
                                                 
34 Srov. Holub, M.: Registrované partnerství? Ani ryba ani rak, Právní rozhledy, 2006, č. 9, str. 316 
35  Srov. Holub, M.: Registrované partnerství? Ani ryba ani rak, Právní rozhledy, 2006, č. 9, str. 
316 - 317 
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vzniká až tehdy, není-li druhá strana schopna vzhledem ke svým majetkovým poměrům 

výživné poskytovat.  

 

 

4.2 Dědění  

  

 Zákonem o registrovaném partnerství bylo změněno ustanovení § 473 odst. 1 

ObčZ, které stanoví, že v první skupině dědí ze zákona zůstavitelovy děti a manžel nebo 

partner, každý z nich stejným dílem. Změněno bylo i ustanovení § 474 týkající se 

dědění ve druhé zákonné skupině, a to tak že nedědí-li zůstavitelovy potomci, dědí ve 

druhé skupině manžel nebo partner, zůstavitelovy rodiče a dále ti, kteří žili se 

zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a 

kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na 

zůstavitele. Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo partner však vždy 

nejméně polovinu dědictví.  

 Schválením zákona o registrovaném partnerství jsou svazky osob stejného 

pohlaví a jejich majetkové poměry chráněny více než soužití druha a družky. Před 

přijetím ZRP mohl neregistrovaný partner po druhém partnerovi dědit obdobně jako 

osoby žijící v nesezdaném soužití. Dědil tedy z titulu závěti nebo ze zákona jako 

spolužijící osoba. Termín spolužijící osoba lze považovat za zkratku obecně užívanou 

především v dědickém a závazkovém právu. Osobou spolužijící je osoba, která žila se 

zemřelým před jeho smrtí ve společné domácnosti a která z tohoto důvodu pečovala o 

společnou domácnost nebo byla odkázána výživou na zůstavitele, a to nejméně po dobu 

1 roku, jde-li o dědění ze zákona; taková osoba dědí ve druhé nebo třetí dědické 

skupině.36 Od přijetí ZRP je pozůstalý registrovaný partner postaven na roveň 

manželovi. K dědictví tedy bude povolán v prvé nebo druhé zákonné dědické skupině. 

                                                 
36 § 474 odst. 1 ObčZ, § 475 odst. 1 ObčZ  
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V první skupině dědí partner spolu se zůstavitelovými dětmi; každý z nich rovným 

dílem. Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé skupině partner, zůstavitelovi 

rodiče a spolužijící osoby, a to rovným dílem, partner vždy však nejméně polovinu 

dědictví.37   

 Přestože je o dědické nástupnictví postaráno zákonem, nemůže to v žádném 

případě znamenat, že by tím byla zůstaviteli odepřena možnost prosadit v tomto ohledu 

svoji vlastní vůli. Tuto může při zachování předepsaných náležitostí projevit závětí.38 

 Zákonné dědické nároky partnera mohou být tedy rozšířeny v závěti. Na druhé 

straně mohou být také zkráceny či zcela vyloučeny, pokud partner odkáže část svého 

majetku nebo dokonce veškerý majetek jiným osobám. Partner není totiž 

neopomenutelným dědicem. Těmi jsou jen potomci zůstavitele.39   

 Předmětem dědictví jsou pouze věci, které měl zůstavitel  ve svém vlastnictví. 

V případě věcí, které měli partneři v podílovém spoluvlastnictví, se předmětem dědictví 

stane pouze podíl zemřelé osoby. 

 Tématu dědictví se dotýká i právo partnera uplatňovat ochranu osobnosti 

zemřelého partnera. Ustanovení § 11 ObčZ rozumí ochranou osobnosti právo každého 

člověka na ochranu jeho osobnosti, zejména života a zdraví, cti a lidské důstojnosti, 

jakož i jména a projevů osobní povahy. Za porušení práva na ochranu osobnosti se 

považuje i diskriminace z důvodu sexuální orientace. Je-li porušeno právo na ochranu 

osobnosti, má daná osoba právo domáhat se ochrany tohoto práva soudní cestou. Pokud 

zemřela, přechází pak toto právo na jejího pozůstalého partnera a to bez ohledu na to, 

zda do zásahu osobnostních práv došlo ještě za života nebo až po partnerově smrti.40  

 

 

                                                 
37 Co přináší registrované partnerství - o majetkových poměrech, dědictví a nájmu bytu. Dostupný 

z :http://www.ceskenoviny.cz/prilohy/paragrafy/index_view.php?id=174487 (citováno 7.10.2008) 
 
38 Mikeš, J., Muzikář, L.: Dědické právo, Linde Praha, a.s., Praha, 2003, str. 51 
39 Co přináší registrované partnerství - o majetkových poměrech, dědictví a nájmu bytu. Dostupný 

z: http://www.ceskenoviny.cz/prilohy/paragrafy/index_view.php?id=174487 (citováno 7.10.2008) 
40 http://www.partnerstvi.cz/rp-manual/f.phtml#f4  
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4.3 Daně 

 

 

 Partner má v oblasti dědických nároků stejné postavení jako manžel. Přesto 

tomu tak není ve sféře daně dědické.  

 Pro účely výpočtu dědické a darovací daně jsou osoby zařazeny do tří daňových 

skupin, které vyjadřují vztah poplatníka k zůstaviteli respektive k dárci. 

 Do první dědické skupiny řadíme příbuzné v řadě přímé (děti, vnuci) a manžele. 

Tyto osoby  neplatí dědickou daň.  

 Do druhé dědické skupiny spadají příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, 

neteře, strýcové a tety), manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, 

manželé rodičů a osoby, které se zemřelým žily nejméně po dobu jednoho roku 

před smrtí ve společné domácnosti a které pečovaly o společnou domácnost nebo byly 

na zemřelého odkázány výživou. Uvedené osoby také nově od ledna 2008 neplatí 

dědickou daň a nemají již povinnost podávat daňové přiznání k dani dědické a k dani 

darovací.  

 A konečně třetí skupina zahrnuje ostatní fyzické a právnické osoby, které platí 

dědickou daň a musí podat daňové přiznání. 

 Z uvedeného vyplývá, že manžel patří do 1. daňové skupiny, zatímco partner 

po jednom  roce soužití ve společné domácnosti do 2. daňové skupiny a do té doby 

do 3. daňové skupiny. Pokud tedy spolu nebudou partneři žít déle než jeden rok 

ve společné domácnosti, bude muset pozůstalý partner zaplatit dědickou daň. 
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 Pro osoby třetí skupiny činí sazba daně darovací 7 – 40 %, sazba dědické daně 

3,5 – 20 %. Sazba daně dědické je vždy poloviční oproti dani darovací.  

 Od daně dědické je osvobozeno nabytí: 

 a) movitých věcí osobní potřeby u fyzických osob, pokud tyto věci po dobu 1 roku 

před nabytím nebyly součástí obchodního majetku zůstavitele, jakož i podílů dědiců 

vyplácených z tohoto majetku a podílů odvozených ze společného jmění manželů 

zaniklého v důsledku úmrtí jednoho z nich, pokud cena tohoto majetku nepřevyšuje u 

osob 3. skupiny 20.000 Kč u každého jednotlivého poplatníka, 

b) vkladů na účtech u bank a poboček zahraničních bank působících na území České 

republiky (s výjimkou vkladů na účtech zřízených pro podnikatelské účely), peněžních 

prostředků v české nebo cizí měně a cenných papírů v tuzemsku, jakož i podílů dědiců 

vyplácených z tohoto majetku a podílů odvozených ze společného jmění manželů 

zaniklého v důsledku úmrtí jednoho z nich, pokud úhrnná částka všech těchto hodnot 

nepřevyšuje u osob 3. skupiny 20.000 Kč u každého jednotlivého poplatníka, 

c) částek, které se podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem stávají 

předmětem dědictví. 

 Od daně není osvobozeno nabytí nemovitostí.41 

 Tuto daň nemusí pozůstalý partner sám vypočítat, finanční úřad mu na základě 

jeho podaného daňového přiznání pošle platební výměr.42 

 Narážíme zde na nevyváženost práv a povinností mezi mezi manželstvím 

a registrovaným partnerstvím v daňové sféře.  

 Přijetí zákona o registrovaném partnerství se dotklo také zákona č. 337/1992 Sb., 

o správě daní a poplatků. Každý  je totiž povinen  vypovídat  jako  svědek nebo osoba 

přezvědná o důležitých  okolnostech  v  daňovém  řízení  týkajících se jiných osob, 

pokud  jsou  mu  známy;  musí  vypovídat  pravdivě a nic nesmí zamlčet. Správce daně 
                                                 
41

 Daň dědická a darovací pro ostatní osoby. Dostupný z: http://www.ceskenoviny.cz/paragrafy/rod
ina/index_view.php?id=300010 (citováno 24.11.2008)  

42
 Registrované partnerství nepřináší daňové výhody. Dostupný z: http://www.ceskenoviny.cz/prilo
hy/paragrafy/index_view.php?id=174674 (citováno 24.11.2008) 
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může svědkovi nebo osobě přezvědné uložit, aby se dostavil osobně k podání výpovědi. 

Výpověď  může  odepřít ten, kdo by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání  sobě  nebo  

osobám blízkým. Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona  rozumí  manžel, partner, 

druh, příbuzný v řadě přímé a jeho manžel nebo partner, sourozenec a jeho manžel nebo 

partner, osvojitel a jeho manžel nebo partner, osvojenec a jeho potomci, manžel nebo 

partner osvojence a manželé nebo partneři jeho potomků.43 

4.4 Nájem bytu  

 

 Pořízení vlastního bydlení patří k jedněm z nejdůležitějších finančních 

rozhodnutím v životě. V případě přijetí hypotéky je na dlouhou dobu ovlivněna finanční 

svoboda jedince. Přestože hypotéky nejsou omezovány typem společného soužití, tak ne 

pro každého je tato varianta přijatelná a ne všichni dnes splňují vysoké nároky 

hypotečních bank. Důležitá je hlavně finanční situace klientů bank. Z různých důvodů  

nakonec volí řada lidí cestu pronájmu bytu.  

 Uzavřením registrovaného partnerství nedochází v žádném případě ke vzniku 

společného nájmu bytu ve smyslu § 703 a násl. ObčZ, který má jeden z partnerů 

pronajatý nebo který si jeden z nich za trvání partnerství pronajal. Pokud stojí partneři 

o společný nájem bytu, musí si toto s pronajímatelem dohodnout v nájemní smlouvě. 

Jedině tak jim vznikne společný nájem. Najímají-li si byt za dobu trvání partnerství, 

mohou se o společném nájmu dohodnout s pronajímatelem, měla-li jedna strana 

pronajatý byt již před vznikem partnerství, mohou požádat pronajímatele o změnu 

nájemní smlouvy. V obou těchto případech je však předpokladem společného nájmu 

bytu souhlas pronajímatele.44  

 Vznik společného nájmu upravuje ustanovení § 700 ObčZ, podle kterého může 

být byt ve společném nájmu více osob. Tito společní nájemníci potom mají stejná práva 

a povinnosti. Společný nájem vzniká dohodou mezi nájemcem, další osobou a 

                                                 
43 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 
44 http://www.partnerstvi.cz/rp-manual/f.phtml#f4 (citováno 25.11.2008) 
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pronajímatelem. Nejedná se však o společný nájem partnerů, ale o obecný společný 

nájem bytu. U družstevních bytů může společný nájem vzniknout pouze mezi manžely. 

 Běžné věci, které se týkají společného nájmu bytu, může vyřizovat každý 

ze společných nájemců. V ostatních věcech je třeba souhlasu všech, jinak by byl právní 

úkon neplatný. Z právních úkonů týkajících se společného nájmu bytu jsou oprávněni 

a povinni všichni společní nájemníci společně a nerozdílně.45 

 Pokud by mezi sebou měli společní nájemci spor či neshody o právech a 

povinnostech týkajících se společného nájmu, rozhodl by na návrh některého z nich 

soud. Ten by v případech zvlášť zřetele hodných mohl také na návrh společného 

nájemce zrušit společný nájem bytu. 

 Zákon o registrovaném partnerství vnesl do právní úpravy nájmu bytu změny, 

a to zejména změny týkající se přechodu nájmu bytu. 

 Registrovaný partner byl zařazen do mírnějšího přechodu nájmu bytu. Pokud 

nájemce zemře nebo trvale opustí společnou domácnost, stávají se nájemci jeho děti, 

vnuci, partner, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho 

smrti, respektive opuštění společné domácnosti, ve společné domácnosti a nemají 

vlastní byt.46   

 Partner má také po dobu trvání partnerství právo na bydlení ve smyslu 

ustanovení § 705a odst. 1 ObčZ, které stanoví, že partner má po dobu trvání partnerství 

právo užívat byt, jež je v nájmu druhého partnera.  

 Zrušením, popřípadě vyslovením neplatnosti či neexistence partnerství zaniká 

právo partnera, který není nájemcem bytu, tento byt nadále užívat. Jestliže by partner 

byt užíval i po zániku partnerství, užíval by jej bez právního titulu a mohl by být z bytu 

vykázán. Otázkou je, zda by bylo možné odepřít právo na vyklizení pro rozpor s 

dobrými mravy, pokud by vyklizovaným bývalým partnerem byla osoba, která trvale 

pečuje o nezletilé dítě. K tomu Nejvyšší soud judikoval, že výjimečně může být 

vyklizení bytu, užívaného bez právního důvodu, vázáno na zajištění bytové náhrady (sp. 

                                                 
45 § 701 odst. 1, odst. 2 ObčZ  
46 Selucká, M.: Nájem bytu po novelách občanského zákoníku, Právní rozhledy, 2006, č. 18, str.660  
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zn. 26 Cdo 365/2000). Má-li být pro rozpor s dobrými mravy odepřen výkon práva na 

vyklizení bytu tak, že vyklizení bude podmíněno zajištěním bytové náhrady, musí být 

přesvědčivě doloženo, že skutková zjištění dovolují závěr, že výkon práva žalobce v 

rozporu s dobrými mravy skutečně je. Takový závěr musí být odůvodněn jak závažnými 

důvody na straně toho, kdo má vyklidit (např. jeho rodinnými a sociálními poměry), tak 

na straně toho, kdo se vyklizení bytu domáhá (tedy doložením, že lze spravedlivě 

požadovat, aby se ochrana jeho práva takto podmínila a odložila). Při úvaze o tom, zda 

vyklizení má být výjimečně vázáno na zajištění bytové náhrady, nelze pominout 

okolnost, že vyklizovaný, který v bytě dlouhodobě bydlí v přesvědčení, že mu svědčí 

platný titul bydlení, nedostatky tohoto titulu nezpůsobil, avšak z výše uvedeného 

vyplývá, že nejde o hledisko jediné (sp. zn. 26 Cdo 1755/2005). Taková aplikace 

ustanovení nájmu bytu je tedy možná, neboť hlavním smyslem odepření výkonu 

existujícího práva je ochrana nezletilých dětí, resp. nemravnost výkonu existujícího 

práva.47 

 Ustanovení § 713 ObčZ se týká možnosti vystěhování partnera v případě, že 

druhý zesnulý partner byl nájemcem služebního bytu. Zůstavší partner může v tomto 

bytě zůstat bydlet, dokud mu nebude zajištěna přiměřená bytová náhrada. Do té doby 

nemá tedy povinnost se vystěhovat.  

 

 

4.5 Vdovské a vdovecké důchody  

  

 Zákon č. 115/1995 Sb., o důchodovém pojištění upravuje nároky na vdovské 

nebo vdovecké důchody v případech, kdy úmrtím dojde k zániku manželství. To 

znamená, že nárok na vdovský nebo vdovecký důchod  nevznikne v případě úmrtí druha 

nebo družky ani v případě úmrtí jednoho z partnerů. 

                                                 
47 Selucká, M.: Nájem bytu po novelách občanského zákoníku, Právní rozhledy, 2006, č. 18, str. 660-

661 
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  V Česku mohou homosexuálové uzavírat legální svazky od 1. července 2006. 

Na rozdíl od manželů ale nemají nárok na vdovský či vdovecký důchod, nemohou svou 

penzi poukázat na účet druhého partnera, nemají společné jmění, nepřechází na ně 

stavební spoření.  

 Pracovní skupina pro sexuální menšiny ministryně pro menšiny a lidská práva 

Džamily Stehlíkové koncem února 2008 doporučila další změny zákonů, aby registro-

vané partnerky a partneři mohli pobírat pozůstalostní důchody, adoptovat děti svých 

zesnulých partnerů či si je vzít do pěstounské péče.48  

 Homosexuálové v Evropě se dočkali zásadní vzpruhy od nejvyšší justiční 

autority v unii. Evropský soud totiž rozhodl, že mají stejné právo na sociální dávky po 

úmrtí svého partnera jako běžní manželé. Takzvaného vdovského důchodu se ale mohou 

domáhat jen v těch státech unie, které umožňují civilní svazky homosexuálů.  

 Soudní dvůr ES v kauze C-267/06 Tarao Maruko proti Versorgungsanstalt der 

deutschen Bühnen řešil otázku, zda mají registrovaní partneři právo na vdovský 

respektive vdovecký důchod. Pojištění v této kauze nebylo klasickým systémem, ale 

bylo jakýmsi hybridem mezi veřejným a soukromým pojištěním. Soudní dvůr jasně 

nastínil mantinely, které mají (nejen) německé soudy při posuzování této otázky 

respektovat, současně ale ponechal rozhodující část diskrece v otázce srovnatelnosti 

registrovaného partnerství s manželstvím na německé justici.  

 Tadao Maruko založil dne 8. listopadu 2001 na základě § 1 německého zákona 

o registrovaném partnerství registrované partnerství s jedním z tvůrců divadelních 

kostýmů. Tento byl pojištěný od 1. září roku 1959 u Versorgungsanstalt der deutschen 

Bühnen (Zaopatřovací ústav německých divadelních scén, dále jako „VddB“) a tomuto 

ústavu dobrovolně platil pojistné i v obdobích, kdy se neúčastnil jeho zaopatřovacího 

systému povinně. Registrovaný partner T. Maruka zemřel dne 12. ledna 2005. Maruko 

poté zažádal o vdovecký důchod u VddB, který mu byl odmítnut s tím, že na 

registrované partnerství se podle stanov VddB možnost vyplácení vdoveckého důchodu 

nevztahuje. 

                                                 
48 http://www.004.cz/view.php?cisloclanku=2008040201-duchod (citováno 8.12.2008) 
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 ESD nejprve vysvětlil, že pozůstalostní dávka přiznaná v rámci systému 

oborového zaopatření, jaký spravuje VddB, spadá do rozsahu působnosti směrnice 

2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a 

povolání. V odstavci 59 rozhodnutí pak ESD uvádí, že rodinný stav a dávky, které z něj 

vyplývají, jsou v pravomoci členských států, do které právo Společenství nezasahuje. 

Členské státy však musí při uplatňování uvedené pravomoci dodržovat právo 

Společenství, zejména pak ustanovení o zásadě nediskriminace. Vzhledem k tomu, že 

taková pozůstalostní dávka, jako je dávka vdoveckého důchodu, která je předmětem 

původního řízení, byla kvalifikována jako „odměna“ ve smyslu článku 141 ES a spadá 

do rozsahu působnosti směrnice 2000/78 z důvodů vyložených v bodech 49 až 57 

rozsudku, nemůže bod 22 odůvodnění směrnice 2000/78 (podle něhož tato směrnice se 

nedotýká vnitrostátních právních předpisů o rodinném stavu a na něm závislých dávek) 

zpochybnit její použití. 

 Pokud jde o otázku, zda může být vyjmutí registrovaných partnerů z možnosti 

vdoveckého důchodu financovaného v podstatě z privátních zdrojů, ESD zvážil, že 

Spolková republika Německo od roku 2001 pozměnila svůj právní řád tak, že osobám 

téhož pohlaví bylo umožněno žít ve svazku, ve kterém jsou si vzájemně povinny péčí 

a podporou, formálně založeném na zbytek života. Tím, že se uvedený členský stát 

rozhodl neumožnit těmto osobám uzavírat manželství, které zůstává vyhrazeno osobám 

opačného pohlaví, zavedl pro osoby stejného pohlaví odlišný režim, kterým je 

registrované partnerství, jehož podmínky byly postupně přizpůsobeny podmínkám 

uplatňovaným pro manželství. Dále vzal ESD v potaz další změny v německém 

právním řádu, které registrované partnerství přibližují manželství. V tom ESD odkázal 

na názor německého soudu, který položil předběžnou otázku, a zdůraznil, že je to názor 

tohoto soudu (tedy nikoliv názor ESD), že vzhledem k tomuto sblížení manželství a 

registrovaného partnerství, které považuje za postupné zrovnoprávnění a které podle něj 

vychází z režimu založeného německým zákonem o registrovaném partnerství, zejména 

pak z novelizace provedené zákonem ze dne 15. prosince 2004, registrované partnerství, 

třebaže není totožné s manželstvím, staví osoby téhož pohlaví, pokud jde o 

pozůstalostní dávku, která je předmětem původního řízení, do situace srovnatelné se 

situací manželů.  
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 ESD z toho vyvodil, že pokud předkládající soud rozhodne, že pozůstalí manželé 

a pozůstalí registrovaní partneři jsou, pokud jde o tuto pozůstalostní dávku, ve 

srovnatelné situaci, pak musí být taková právní úprava, jaká je předmětem původního 

řízení, považována za právní úpravu, která zakládá diskriminaci na základě sexuální 

orientace ve smyslu článku 1 a čl. 2 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/78 (odst. 72).   

 ESD rozhodl kauzu tak, že ponechal řešení klíčové otázky srovnatelnosti 

registrovaného partnerství a manželství  na domácím soudu. Domácí soudy budou 

muset eventuálně říci, zda postavení homosexuálních partnerů je podle domácí 

legislativy již natolik srovnatelné s postavením manželů, že jsou rozdíly činěné 

například soukromým nebo obdobným pojištěním diskriminační.49      

 ESD tedy rozhodl, že odmítnutí poskytovat vdovecký důchod registrovanému 

partnerovi je přímou diskriminací na základě sexuální orientace, avšak s podmínkou, že 

Bavorský správní soud  zjistí, zda je pozůstalý registrovaný partner v situaci srovnatelné 

se situací manžela, který pobírá stejnou dávku, čili posoudí otázku, zda je v Německu 

srovnatelný institut registrovaného partnerství a manželství v otázce vdovského 

důchodu. 

 Právo vdovského, respektive vdoveckého důchodu je jistě třeba ještě dále řešit 

na půdě našeho Parlamentu. Osobně se domnívám, že pokud partneři uzavřou 

registrované partnerství a není jim v zemi jejich trvalého pobytu umožněno uzavřít 

sňatek, měl by jim být vdovský či vdovecký důchod přiznán, neboť legalizovali svůj 

vztah jedinou pro ně možnou cestou.  

 

 

 

 

 

                                                 
49 Kőhn, Z.: Mají registrovaní partneři právo na vdovský (vdovecký) důchod z nestátního typu 

důchodového pojištění? Dostupný z: http://jinepravo.blogspot.com/2008/04/maj-registrovan-partnei-
prvo-na-vdovsk.html (citováno 9.12.2008) 
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Kapitola V – Další právní následky registrovaného partnerství  

 

5.1 Občanský zákoník 

 

 Zákon o registrovaném partnerství změnil občanský zákoník hned v několika 

ustanoveních. Partner má právo domáhat se ochrany osobnosti zemřelého partnera (§ 15 

ObčZ) a je zákonem považován za osobu blízkou. V oblasti dědického práva zaujímá 

stejné postavení jako manžel, tj. dědí buď v první skupině společně s dětmi zůstavitele 

nebo ve druhé skupině společně s rodiči zůstavitele a spolužijícími osobami, přičemž 

má právo dědit nejméně polovinu dědictví. Novelizace občanského zákoníku spočívá  

i v novém ustanovení §705a  „Vztahy k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství“. 

Na rozdíl od manželství mezi partnery nevzniká společný nájem bytu. Osoba, která 

vstoupila do partnerství, má však po dobu trvání partnerství právo užívat byt, jenž je 

v nájmu druhého partnera, a práva s tím spojená. Pokud jde o otázku přechodu nájmu 

bytu v důsledku smrti partnera, který byl nájemcem bytu nebo v případě opuštění 

společné domácnosti, přechází nájem na druhého partnera, prokáže-li tento, že ke dni 

smrti žil s partnerem ve společné domácnosti a nemá vlastní byt (§ 706 odst. 1 věta 

první ObčZ).50  

                                                 
50  Hrušáková, M.: Zákon o registrovaném partnerství, Bulletin Advokacie, 2007, č. 2, str. 22-23 
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5.2 Občanský soudní řád 

 

 Procesní otázky jsou řešeny stejně jako v případě řízení ve věcech manželských, 

tj. řízení o rozvod manželství, řízení o prohlášení manželství za neplatné nebo zda tu 

manželství je či není.51  

5.3 Zákon o rodině  

 

   V ustanovení § 6 odst. 2 a v § 11 zákona o rodině je stanoveno, že trvající 

partnerství je stejně jako trvající manželství překážkou uzavření sňatku. 

 

5.4 Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 

 

 Stejně jako nemůže vzniknout pracovněprávní vztah mezi manžely, nemůže 

vzniknout ani mezi partnery. Pokud jde o právo sociálního zabezpečení, je partner 

považován za společně posuzovanou osobu z hlediska vzniku nároku na určení určité 

dávky jako jsou např. dávky státní sociální podpory.52 

 

 

5.5 Trestní právo 

 

                                                 
51 Tamtéž 
52 Tamtéž 
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 V trestním zákoně je partner zařazen do výčtu osob blízkých (§ 89 odst. 8 TZ). 

 V trestním řízení je partner postaven na roveň manžela nebo druha. Mezi jeho 

práva patří zvolit obviněnému obhájce, má právo odepřít výpověď jako svědek, právo 

podat odvolání ve prospěch obžalovaného a nově lze trestní stíhání zahájit jen se 

souhlasem partnera, jestliže tento vystupuje jako poškozený. 

 

  

  

Kapitola VI – Registrované partnerství a jeho možné majetkové 

důsledky v Evropě  

 

 Manželství jako právní svazek mezi ženou a mužem je akceptováno naprostou 

většinou kultur. Pokud jde o práva a povinnosti mezi manžely, jsou v řadě zemí 

obdobná. Jinak je tomu s právními svazky osob téhož pohlaví. Nejenže převážná většina 

zemí světa uzavírání právních svazků osob stejného partnerství vůbec nepovoluje, ale 

najdeme i země, kde je homosexuální styk stále trestný.53  

 8.února 1994 vydal Evropský parlament doporučení, že by členské země měly 

legalizovat registrované partnerství a vyslovil se těsnou většinou hlasů pro možnost 

adopce dětí stejnopohlavními páry. 

 Státy, které se rozhodly homosexuálním partnerům umožnit formalizaci jejich 

soužití tak činí různými právními formami. Jen zřídka kdy je homosexuálním párům 

povoleno uzavírat manželství, ze kterého by plynula stejná práva a povinnosti jako 

párům heterosexuálním. Většina zemí umožňuje uzavření svazků osob stejného pohlaví 

prostřednictvím relativně nového institutu registrovaného partnerství. Rozsah práv 

z tohoto institutu vyplývajících se už stát od státu poměrně liší. 

                                                 
53 Registrované partnerství v evropském a mezinárodním měřítku.  
      Dostupný z: http://www.partnerstvi.cz/rp-manual/ch.phtml (citováno 28.11.2008) 
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 Pokud jde o formu uznání homosexuálního soužití, můžeme rozlišit tři hlavní 

modely řešení právního postavení stejnopohlavních párů, a to model severský, 

francouzský a nizozemský. 

 Rozeberme si tyto modely podrobněji a podívejme se, jakým způsobem je 

zakotvena možnost soužití homosexuálních dvojic do právních řádů vybraných 

evropských zemí a jaká jim z toho plynou práva a povinnosti. 

 

6.1 Severský model 

 

  Zákony umožňující "legalizaci" partnerských soužití gayů a lesbiček přijaté 

v severských zemích mají společné znaky. Hovoříme tedy  o severském modelu 

registrovaného partnerství.  

 Zásadní východisko, kterým se tento model liší od modelů zvolených v jiných 

zemích, je to, že upravují výlučně soužití osob stejného pohlaví. Uzavřením 

registrovaného partnerství získávají partneři stejná práva jako manželé, avšak nejdříve s 

určitými přesně stanovenými výjimkami. Tyto výjimky se týkají nejvýrazněji oblasti 

rodičovství a cizinecké problematiky. Model registrovaného partnerství tak ve své 

původní podobě upravuje podle vzoru manželství vzájemné vztahy mezi partnery a 

vztahy mezi partnery a společností. Ponechává však stranou vztahy mezi partnery a 

dětmi. Můžeme pozorovat zřejmý trend k dalšímu vývoji, a to směřování k postupnému 

zmenšování a odbourávání výjimek. To se týká například postupného zmírňování 

podmínek pro registraci partnerství smíšených nebo partnerství dvou cizinců.  

 Tento model však nezůstal omezen jen na severské země. Do této kategorie 

můžeme zařadit i německou legislativní úpravu registrovaného partnerství.54  

 

                                                 
54 Baršová, A.: Partnerství gayů a lesbiček: kdy dozraje čas pro změnu? Dostupný z: 

http://www.partnerstvi.cz/rp-barsova/ (citováno 8.12.2008) 
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6.1.1 Dánsko 

 

 Dánsko bylo první zemí, která upravila soužití osob stejného pohlaví 

samostatnou normou. Stalo se tak v říjnu 1989 a během prvních tří let existence zákona 

se zaregistrovalo přes 800 homosexuálních párů.  Pro zánik registrovaného partnerství 

platí analogicky dánský rozvodový zákon.55   

 Do roku 1999 platila podmínka, aby alespoň jeden z partnerů byl občanem 

Dánska. Deset let po svém přijetí byl dánský zákon o registrovaném partnerství změněn, 

takže v současné době je přístup k tomuto institutu otevřen i osobám bez dánského 

občanství, a to za podmínky že se oba partneři zdržují na území země minimálně dva 

roky. Není možné uzavřít registrované partnerství, dokud nezaniklo předchozí 

partnerství nebo nebylo rozvedeno dříve uzavřené manželství. 

 Zákon přiznává partnerům téměř stejná práva a povinnosti jako manželům. 

Partneři mají stejná zvýhodnění v oblasti daní jako manželé, jsou zařazeni do stejné 

dědické skupiny jako manželé, jsou posuzováni jako osoby blízké a mohou si osvojit 

dítě, jehož rodičem je druhý partner.56 

 

6.1.2  Norsko 

  

 Norsko schválilo zákon o registrovaném partnerství v roce 1993. Registrované 

partnerství mohou uzavřít dvě osoby stejného pohlaví starší osmnácti let, pokud alespoň 

jedna z nich je norským, švédským, dánským nebo islandským občanem a alespoň 

jedna ze stran má v Norsku trvalý pobyt. Překážkou uzavření tohoto svazku je trvající 

předchozí manželství nebo partnerství.   

                                                 
55 Janošová, P.: Homosexualita v názorech současné společnosti, Univerzita Karlova v Praze,   

Nakladatelství Karolinum, Praha 2000, str. 62 
56
  The Registered partnership Act. Act No. 372/1989. Dostupný z: http://www.france.qrd.org/texts
/partnership/dk/denmark-act.html (citováno 28.11.2008)  
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 Uzavření registrovaného partnerství má stejné právní účinky jako vstup 

do manželství s výjimkou možnosti adopce. V roce 2002 byl zákon novelizován a je 

možné, aby partner přijal za své dítě, jehož biologickým rodičem je druhý partner. 

Registrovaní partneři mají stejná práva a povinnosti vůči sobě a ve vztahu 

ke společnosti jako mají manželé. Projevuje se to mimo jiné ve vztahu k zákonu o 

národním pojištění. Rodič, který uzavře registrované partnerství, ztratí své právo na 

příplatek na rodinné příplatky. Registrovaný partner, který podporuje druhého partnera, 

a který dostává invalidní nebo starobní důchod, má nárok na příplatek pro 

podporovaného partnera. Jsou-li oba partneři penzisté, bude jejich základní důchod 

nižší, než penze kterou obdrží osoby žijící samostatně nebo jako druh a družka. Pokud 

jeden z partnerů umře, má přeživší partner nárok na pozůstalostní důchod z národního 

pojištění. 

Stejně jako je tomu u manželů, je partner zařazen do druhé daňové třídy v případě daně 

z příjmů. Partneři po sobě dědí za stejných podmínek jako manželé, dědická daň je 

i v tomto případě shodná.  

 Existují speciální pravidla upravující spravování společných záležitostí 

spojených s bydlením a společnou domácností. Pokud si bude jeden z partnerů chtít vzít 

hypotéku nebo auto na leasing, potřebuje souhlas druhého partnera. Registrované 

partnerství zaniká stejně jako manželství.57  

 

6.1.3 Švédsko 

 

 Švédsko patří společně s Holandskem ke státům s nejliberálnější a 

nejpokrokovější úpravou registrovaného partnerství. Švédský zákon o registrovaném 

partnerství je účinný od 1. ledna 1995. Podmínkou pro uzavření registrovaného 

partnerství je dosažení věkové hranice osmnácti let a švédské státní občanství. Před 

                                                 
57

 Registered partnership Act. Act No. 40/1993. Dostupný z: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/
dok/veiledninger_brosjyrer/2001/Registered-partnership---word.html?id=419368  (citováno 
29.11.2008) 
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registrací je zkoumáno, zda neexistují nějaké překážky bránící uzavření partnerství. 

Partnerství zaniká smrtí jednoho z partnerů nebo rozhodnutím soudu.58 Právní účinky 

partnerství jsou až na výjimky shodné s právními účinky manželství. Původně nemohli 

registrovaní partneři adoptovat děti a měli menší důchodové dávky. V roce 2003 byl 

zákon novelizován a partnerům byla adopce umožněna.59 

 Ve Švédsku mohou na rozdíl od jiných států gay a lesbické páry uzavírat 

partnerství i v rámci církve a od roku 2005 je umožněno umělé oplodnění v rámci 

lesbického partnerství. 

6.1.4 Německo 

  

 V Německu byla z politických důvodů navrhovaná úprava registrovaného 

partnerství rozdělena do dvou norem, což mělo umožnit brzké přijetí alespoň jednoho 

zákona. Zákon o doplnění zákona o registrovaném partnerství a jiných zákonů tedy 

potřebuje ke své platnosti ještě souhlas zástupců jednotlivých spolkových zemí. Tento 

zákon se týká převážně změn v oblasti daní a příjmů a zaměstnaneckých výhod.  

 V únoru 2001, s účinností k 1. srpnu 2001, byl Spolkovým sněmem přijat zákon 

k ukončení diskriminace společenství osob stejného pohlaví. Tento zákon se týká spíše 

sociálních a občanských práv homosexuálů.  

 Registrace probíhá před státními orgány a partneři jsou poté uznáváni jako 

příbuzní. Pokud jde o práva a povinnosti spojené s uzavřením partnerství, mají partneři 

právo na změnu příjmení podobně jako manželé, jsou posuzováni jako osoby blízké, 

takže mají možnost odmítnout svědeckou výpověď před trestním soudem. V případě 

dědického práva platí pro partnery stejné normy jako pro manžely. Taktéž se uplatňují 

stejné normy v oblasti zdravotního a sociálního pojištění, stejně jako v otázkách 

přistěhovalectví a udělování pracovního povolení. Jestliže je jeden z partnerů 

nezaměstnaný, má nárok na vyšší podporu v nezaměstnanosti, pokud vychovávají 

                                                 
58 Registered partnership Act, 1994. Dostupný z: http://www.france.qrd.org/texts/partnership/se/sweden-

act.html (citováno 29.11.2008) 
59 http://findarticles.com/p/articles/mi_go2713/is_2004_Nov_1/ai_n29152700/pg_2 (citováno 

1.12.2008) 
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společně s partnerem děti. Stejně jako v případě manželství se uplatňují také předpisy o 

příplatcích na děti. Ocitl-li by se jeden z partnerů v nemocnici nebo jiném zařízení 

tohoto typu, má druhý partner právo na informace o jeho stavu. V případě smrti jednoho 

z partnerů přechází nájemní právo k bytu na pozůstalého.60 

 Partneři mají povinnost žít jako pár, vzájemně si pomáhat a poskytovat si 

přiměřené výživné. 

 Partnerství může být ukončeno rozhodnutím soudu na žádost jednoho nebo obou 

partnerů.61 

 Spolkové země Bavorsko, Durynsko a Sasko předložily zákon k posouzení 

Spolkovému ústavnímu soudu s tím, že je zákon protiústavní z toho důvodu, že 

nerespektuje zvláštní ochranu, kterou přiznává německá ústava manželství. V červenci 

2002 byl návrh na zrušení předpisu Spolkovým ústavním soudem zamítnut.  

 

6.2 Francouzský model 

  

 Francouzský zákon se od severského modelu zásadně liší v tom, že umožňuje 

uzavřít "pakt solidarity" rovněž heterosexuálním dvojicím. Podle některých názorů je to 

zákon, který podporuje spíše pluralitu životních stylů než rovnoprávnost gayů a 

lesbiček. Zvolené řešení vychází z principu uzavření partnerské smlouvy. Tento model 

se v určité podobě uplatňuje i v Belgii a dále v zemích, kde byly zákony či 

rozhodnutími vyšších soudních instancí přiznány určité právní důsledky faktickému 

soužití nesezdaných dvojic, včetně dvojic stejného pohlaví, mezi něž patří Maďarsko a 

Portugalsko.62 

                                                 
60 http://www.diskriminace.org/dt-vyzkum_vaculikova/4_4_pravni_stav.phtml#60 (citováno 6.12.2008) 
61  Rohentwurf eines Gesetzes zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher 
Sexualität:Lebenspartnerschaften. Dostupný z: 
http://www.france.qrd.org/texts/partnership/de/bmj.html (citováno 6.12.2008)    
62 Baršová, A.: Partnerství gayů a lesbiček: kdy dozraje čas pro změnu? 
       Dostupný z: http://www.partnerstvi.cz/rp-barsova/ (citováno 8.12.2008) 
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6.2.1 Francie  

  

 Francie s poměrně velkým předstihem byla prvním státem, který 

dekriminalizoval homosexuální styky. Další reakce na odlišnou sexuální orientaci již 

přicházely později než v jiných státech.  

 Již v roce 1993 mnohá velká francouzská města vydávala heterosexuálním i  

homosexuálním osobám, žijícím alespoň jeden rok ve společné domácnosti, certifikáty 

o soužití. Tyto certifikáty umožňovaly přístup k některým sociálním službám či 

bankovním úvěrům. Na podzim roku 1998 byl Národním shromážděním poprvé 

schválen návrh zákona, zajišťující nesezdaným párům, bez ohledu na sexuální orientaci 

partnerů,  práva obdobná manželským v oblasti dědictví, bydlení, daní či sociální péče. 

Tento návrh byl ale na jaře následujícího roku zamítnut Senátem, který předložil vlastní 

návrh týkající se pouze párů heterosexuálních. Na podzim roku 1999 však Národní 

shromáždění normu znovu přijalo, když ve čtvrtém čtení přehlasovalo zamítavé 

stanovisko Senátu. Zákon o občanském paktu solidarity (tzv. PACS), nabyl účinnosti 

ještě před koncem téhož roku poté, co prošel na návrh skupiny poslanců úspěšně 

procedurou předběžné kontroly ústavnosti. Francie se tímto zákonem připojila k zemím, 

které se určitým způsobem snaží řešit požadavky homosexuálních párů.  

 PACS je postaven na čistě smluvním principu a je přístupný homosexuálním 

i heterosexuálním párům. PACS se podepisuje před soudem nejnižší instance, nikoliv 

na radnici. Je tím vyjádřena mimo jiné skutečnost, že jde o občanskou smlouvu a ne 

o uzavření manželství. Partneři, kteří se uzavřením partnerství zavazují upravit si svůj 

společný život, nesmí být manželé ani příbuzní ani být vázáni paktem s jinou osobou.  

 Partneři se registrují u soudu nebo, pokud k registraci dochází v cizině, 

před konzulárním úředníkem. Ke zrušení paktu dochází společným prohlášením 



47 

před úřadem u něhož vznikl, smrtí jednoho z partnerů a po uplynutí tříměsíční lhůty 

od žádosti jednoho z dvojice.63  

 Základem PACSu je smlouva partnerů o uspořádání vztahů, především 

majetkových. Ve smlouvě se upravuje např. příspěvek, který každý z partnerů přináší 

do pokladny společné domácnosti. Aby se předešlo případným problémů, které 

souvisejí s rozchodem, doporučuje se sestavit smlouvu s pomocí notáře. Osoby, které 

PACS podepisují jsou pak posuzovány společně, tzn. že závazky uzavřené jedním z 

partnerů platí pro oba, nebyl-li jeden z partnerů sociálně pojištěn, může čerpat z práva 

druhého partnera na sociální pojištění, životní kapitálové pojištění může být vyplaceno 

pozůstalému partnerovi, majetek, který nabudou po uzavření PACSu, bude spadat 

do spoluvlastnictví obou partnerů.64 Po třech letech mohou partneři využít možnosti 

společného zdanění, což bude pravděpodobně výhodné pro ty, kteří mají vyšší rozdíly 

ve svých příjmech. Další výhodou uzavření smlouvy je, že pokud jeden z partnerů umře 

nebo opustí společnou domácnost, pak nájemní právo přechází na druhého partnera.65  

 K uzavření PACSu není nutné francouzské státní občanství. Není zde ani řešena 

otázka asistované reprodukce nebo adopce. V budoucnu tedy ještě pravděpodobně dojde 

k nastolení a řešení tohoto tématu, neboť jiné právní předpisy možnost adopce 

stejnopohlavními páry v současnosti nepovolují.  

 Podle průzkumů mezi Francouzi lze soudit, že přijetí PACSu přispělo k lepšímu 

přijetí homosexuality ve společnosti.  

  

 

6.2.2 Belgie  

  

                                                 
63 http://www.diskriminace.org/dt-vyzkum_vaculikova/4_4_pravni_stav.phtml#60 (citováno 5.12.2008) 
64

 Francouzská zkušenost s občanským paktem solidarity. Dostupný z: http://209.85.129.132/searc
h?q=cache:wWMig7bj_1UJ:www.rodiny.cz/ncpr/archiv/francie.doc+z%E1kon+o+registrovan%E9m
+partnerstv%ED+ve+francii&hl=cs&ct=clnk&cd=12&gl=cz&client=firefox-a (citováno 5.12.2008)  

65 http://www.diskriminace.org/dt-vyzkum_vaculikova/4_4_pravni_stav.phtml#60 (citováno 5.12.2008) 
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 Belgie se v roce 2003 stala po Nizozemí druhou zemí umožňující sňatek osobám 

stejného pohlaví. Původní zákon z roku 1999 byl postaven na smluvním principu. 

Smlouva byla přístupná v podstatě jakýmkoli spolužijícím osobám, dokonce i  

sourozencům. Uzavírala se před notářem a registrována byla v příslušné obci. Partneři 

potom byli například společně odpovědní za své výdaje a dluhy, ale na druhou stranu 

bylo zcela vyloučeno společné zdanění osob žijících v tomto svazku. Podobně jako ve 

Francii, již před přijetím tohoto předpisu radnice velkých měst  vydávaly 

homosexuálním párům, které vedly alespoň jeden rok společnou domácnost, certifikát o 

soužití, který jim umožnil přístup k sociálním službám či bankovním úvěrům, a 

uznávaly tím faktická soužití homosexuálních párů.66  

 Jak jsem již uvedla výše, došlo v lednu roku 2003 k velkému pokroku, když byl 

v parlamentu přijat zákon, kterým Belgie umožňuje homosexuálním párům vstup 

do manželství. Homosexuálním partnerům byla přiznána tatáž práva, jako mají manželé, 

tedy například práva vlastnická, dědická, či práva na informace o zdravotním stavu 

nemocného partnera. Jedinou výjimkou bylo, že homosexuální manželé nesměli 

adoptovat a osvojovat děti, což bylo změněno dalším zákonem, který zrovnoprávňoval 

homosexuály se zbytkem populace. V prosinci roku 2005 byl schválen zákon, který 

umožňuje stejnopohlavním párům osvojovat si děti, a to včetně adopcí ze zahraničí.67  

 

6.2.3 Maďarsko 

 

 V Maďarsku to byl Ústavní soud, který rozhýbal debatu o uznání 

homosexuálních svazků. V roce 1995 rozhodl Ústavní soud (rozhodnutí č. 14/1995), že 

"je v rozporu s ústavou, jestliže právní předpisy stanovují práva a závazky osob, které 

žijí mimo manželství v citovém, sexuálním a hospodářském svazku a jež se ke svému 

vztahu veřejně hlásí, přinášejí právní důsledky výlučně podle definice pojmu životního 

společenství, obsažené v občanském zákoníku" a nařídil vládě, aby ukončila 

                                                 
66 http://www.diskriminace.org/dt-vyzkum_vaculikova/4_4_pravni_stav.phtml#60 (citováno 6.12.2008) 
67 http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=4282 (citováno 6.12.2008) 



49 

diskriminaci stejnopohlavních vztahů a předložila parlamentu návrh zákona, 

rozšiřujícího institut druha a družky žijících ve společné domácnosti na partnerství osob 

stejného pohlaví. Zároveň však rozhodl, že nemožnost uzavřít manželství 

homosexuálním párů není v rozporu s ústavou.68  

 Maďarský parlament přijal zákon v roce 1996. Podle této normy jsou tedy  

životními druhy dvě osoby žijící ve společné domácnosti v citovém a hospodářském 

svazku, aniž by vstoupily do manželství. Současný stav je takový, že vztah druh - 

družka není omezen sexuální orientací osob. Adopce a umělé oplodnění jsou povoleny 

pouze manželům.69  

 Jako nedostatek maďarské úpravy spatřuji hlavně to, že nebyla legislativně zcela 

odstraněna diskriminace homosexuálního chování.  

 

                                                 
68 Pantoflíčková, J., Petřík, R.: Registrace partnerství homosexuálů: Informační studie Parlamentního 

institutu, 1996, č. 5.069  
69 http://www.diskriminace.org/dt-vyzkum_vaculikova/4_4_pravni_stav.phtml#61 (citováno 8.12.2008) 
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6.2.4 Portugalsko 

  

 V březnu 2001 přijal portugalský parlament dva návrhy zákonů, které přinášejí 

uznání soužití homosexuálních párů. První z nich rozšířil možnost, kterou zavedla 

pro heterosexuální páry norma z roku 1999, tedy možnost osob starších šestnácti let žít 

s partnerem v "in de-facto union", což odpovídá přibližně našemu vztahu mezi druhem 

a družkou. Rozšíření se týkalo toho, že nově byla tato možnost soužití uznána 

i pro stejnopohlavní páry. Díky této normě mají páry žijící v tomto svazku přiznána 

některá manželská práva v oblasti daní, penzí, nájmů, sociálních služeb apod. Druhý 

předpis umožňuje i přátelům či příbuzným žít v "in joint resp. common economy". To 

jim přináší určitá práva například v oblasti nájmů a daní. Nejblíže tomuto pojmu je v 

České republice zřejmě institut osob blízkých, protože podle definice obsažené přímo v 

tomto zákoně se jedná o osoby, které spolu žijí ve stejném obydlí, pomáhají si navzájem 

a sdílejí svůj každodenní život a příjmy, je-li alespoň jedna z osob starší osmnácti let. 

Podle obou zákonů je třeba podmínky dvouletého soužití proto, aby dvojice mohla 

využít práva z norem vyplývajících. 

 Zásluhu na přijetí těchto norem mají hlavně socialističtí a zelení poslanci. I díky 

jejich aktivitě se tedy Portugalsko stalo první jihoevropskou zemí, která legislativně 

upravila partnerství homosexuálních osob.70    

 

6.3 Nizozemský model 

 

 Nejradikálnější řešení představuje model zpřístupnění manželství párům 

stejného pohlaví. Tento model byl původně uplatněn z evropských zemích pouze v 

Nizozemí, kde byl v roce 2000 schválen zákon o zpřístupnění manželství partnerům 

stejného pohlaví a zákon o adopcích dětí osobami stejného pohlaví, které vstoupily v 

                                                 
70 http://www.diskriminace.org/dt-vyzkum_vaculikova/4_4_pravni_stav.phtml#61 (citováno 8.12.2008) 
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účinnost v roce 2001. Mimo Evropu přijal obdobnou radikální úpravu pouze 

severoamerický stát Vermont v roce 2000.71 

 Nizozemí se řadí k zemím, jejichž právní řády jsou nejvíce přívětivé k lesbičkám 

a gayům. Již od 80. let zde více než 90 % obyvatelstva souhlasilo s tím, aby 

homosexuálové měli stejná práva jako heterosexuálové v oblasti bydlení, důchodů a 

dědictví. Od roku 1979 získávaly postupně nizozemské spolužijící nesezdané dvojice 

zákonná práva a povinnosti podobné párům a povinnostem sezdaných párů. Postupně 

byly provedeny změny v důchodovém a sociálním zabezpečení, ve zdanění příjmů, ve 

státních penzích a v mnoha dalších oblastech. Nebyly činěny rozdíly mezi 

heterosexuálním a homosexuálním soužitím. Postupně se staly běžnými smlouvy o 

soužití a vzájemné závěti ve prospěch druhého partnera.  

 Pokud jde o rodičovství, otevřela se v 70. letech možnost svěření dítěte 

do pěstounské péče párům gayů a lesbiček a jiným nesezdaným párům. Homosexuální 

orientace již nebyla překážkou svěření dítěte do péče po rozvodu. Nikdy také nebylo 

lesbickým ženám zakázáno poskytnutí prostředků asistované reprodukce. 

 Návrh zákona o registrovaném partnerství byl Parlamentu předložen v roce 1994 

spolu s návrhem zákona o společných právech a povinnostech k dětem a o společném 

opatrovnictví. Původní návrh zachovával řadu rozdílů mezi manželstvím a registro-

vaným partnerstvím. Možnost registrace byla podle tohoto návrhu přístupna nejen 

párům stejného pohlaví, ale také blízkým příbuzným, kterým nebyl povolen sňatek. 

V letech 1995 a 1996 pozměnila nová vláda návrh zákona tak, že přiblížila formální 

náležitosti a důsledky registrovaného partnerství modelu manželství. Došlo k 

zpřístupnění tohoto institutu heterosexuálním párům a k vyloučení možnosti uzavření 

partnerství pro blízké příbuzné. Tímto krokem se Nizozemci odklonili od příkladů 

Dánska, Norska a Švédska, kde se mohou registrovat pouze partneři stejného pohlaví.  

 Zákon o registrovaném partnerství se stal účinným 1. ledna 1998. V mnoha 

ustanoveních je registrované partnerství postaveno naroveň manželství. Na rozdíl 

od dvojic, které spolu pouze žijí, nemusejí registrovaní partneři čekat tři nebo i více 

                                                 
71 Baršová, A.: Partnerství gayů a lesbiček: kdy dozraje čas pro změnu?  
       Dostupný z: http://www.partnerstvi.cz/rp-barsova/ (citováno 8.12.2008) 
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měsíců, aby nabyli většinu práv a povinností, jaké mají manželé. Pokud jde o oblast 

daňovou, majetkovou a dědickou jsou nyní registrovaní partneři ve stejném postavení 

jako sezdané dvojice. Partneři mají status osob blízkých, vzniká mezi nimi společné 

jmění partnerů a pokud jeden z partnerů zemře, zaplatí pozůstalý partner dědickou daň 

ve stejné výši, jako kdyby byl manželem.  

 Jde-li o oblast rodičovství, pak 1. ledna 1998 vstoupily v účinnost zákony, které 

zavedly společná práva a povinnosti k dětem a společné opatrovnictví v případě, že 

jeden partner není zákonným rodičem dítěte. Oba partneři mají k dítěti vyživovací 

povinnost a společný výkon práv a povinností k dítěti může být doprovázen i změnou 

příjmení dítěte. Je také snížena dědická daň, jestliže dítě dědí ze závěti partnera, který 

není jeho rodičem. Od 1. dubna 1998 přestala být adopce privilegiem sezdaných párů. 

Dítě může být osvojeno heterosexuálním párem v trvalém soužití nebo jednotlivcem a 

to i tehdy, žije-li osoba s partnerem stejného pohlaví.  

 Tím, že byl zaveden institut registrovaného partnerství, který se podobnými 

právy a povinnostmi k dítěti, opatrovnictvím a adopcemi dětí tolik podobal manželství, 

se množství právních důvodů, proč nezpřístupnit manželství dvojicím stejného pohlaví, 

začalo blížit nule. Reakcí vlády bylo ustanovení Poradní komise právních expertů - 

„Komise pro zpřístupnění civilního manželství osobám stejného pohlaví“ 

(tzv. „Kortmannova komise“). Tato komise v roce 1997 jednomyslně doporučila, aby 

bylo umožněno párům stejného pohlaví adoptovat děti a aby jim byla přiznána i další 

rodičovská práva a povinnosti. Většinou hlasů komise doporučila, aby páry stejného 

pohlaví mohly uzavřít sňatek. Vláda přislíbila implementaci jednomyslných doporučení. 

Díky tlakům činěným na vládu byly postupně tři nejdůležitější oblasti rozdílů 

mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím vyrovnány. 

 V oblasti rodičovství  byla za prvé připravena legislativa umožňující od roku 

2001 párům stejného pohlaví adoptovat nizozemské dítě, a to včetně adopce dítěte 

jednoho z partnerů jeho partnerem stejného pohlaví. Za druhé byly dány registrovaným 

partnerům stejné povinnosti vůči dětem druhého partnera, jaké mají sezdaní jedinci vůči 

svým nevlastním dětem. Za třetí byl v roce 2001 schválen zákon dávající registrovaným 
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partnerům automaticky společná práva a povinnosti k dítěti narozenému v registro-

vaném partnerství (v partnerství dvou žen nebo v partnerství muže a ženy).  

 V oblasti důchodů byla v roce 2000 zrušena výjimka pro registrované partnery 

v zákoně o penzijních fondech, kdy penze pozůstalého partnera byla nižší než vdovský 

či vdovecký důchod. 

 Poslední okruh výjimek se týkal cizinecké problematiky. Od 1. dubna 2001 jsou 

cizinci, kteří si přejí zaregistrovat partnerství, postaveni naroveň cizinců, kteří chtějí 

uzavřít manželství podle nizozemských zákonů. Postačí tedy, pokud jeden partner bude 

nizozemským státním občanem nebo bude mít bydliště v Nizozemí.  

 V neposlední řadě je Nizozemí výjimečné tím, že od 1. dubna 2001 mohou 

uzavřít manželství páry stejného pohlaví.72 

 

6.4 Země se silnou katolickou tradicí 

 

 Španělsko a Chorvatsko patří mezi země, kde žije velmi velké procento obyvatel 

vyznávajících katolické náboženství. Proto si dovolím ještě stručný nástin toho, jak je 

legislativně upraveno spolužití homosexuálních dvojic v těchto dvou státech.  

 

 

                                                 
72 Waaldijk, K.: Cestou malých změn: Jak se v Nizozemí prosadilo manželství partnerů téhož pohlaví. 

Dostupný z: 
http://64.233.183.132/search?q=cache:rceAWjMoytIJ:socstudia.fss.muni.cz/pristup.php%3Fsoubor%
3D080304143045.pdf+registrovan%C3%A9+partnerstv%C3%AD+v+nizozem%C3%AD&hl=cs&ct=
clnk&cd=16&gl=cz&client=firefox-a  
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6.4.1 Chorvatsko 

 

 Chorvatsko je zemí s více než osmdesáti procenty katolíků. Bývalý prezident 

Tudžman nebyl homosexuálům nakloněn a proto se až po jeho smrti  v návaznosti 

na demokratické změny v roce 2002 objevila sdružení jako například Iskorak 

(chorvatský termín pro coming out). Tato sdružení homosexualitu zviditelnila, ale 

společnost stále reagovala negativně.  Poté co vládu převzali socialisté, byl schválen 

první zákon o soužití osob téhož pohlaví. O dva roku později se aktivisté 

homosexuálních a lesbických sdružení snažili prosadit zákon o registrovaném 

partnerství.  

 Dvě spolužijící osoby stejného pohlaví mohou v Chorvatsku uzavřít občanský 

svazek. Spolužijícím homosexuálním párům jsou garantována stejná práva jako 

spolužijícím heterosexuálním párům. Partneři mají mezi sebou vzájemnou vyživovací 

povinnost, která končí pokud jeden z nich uzavře manželství nebo vstoupí do nového 

občanského svazku. Společným vlastnictvím jsou věci, které partneři získají během 

občanského svazku, a to i včetně výnosů z hazardních her. Nemovitosti, které vlastnil 

jeden z partnerů před tím, než vstoupil do tohoto svazku, zůstávají v jeho individuálním 

vlastnictví. Taktéž nebude do společného vlastnictví spadat to, co jeden z partnerů 

nabude děděním nebo darováním a výsledky autorské činnosti. 

 Majetkové vztahy mezi partnery mohou být upraveny smlouvou, která bude 

upravovat budoucí nabytí majetku. Musí být uzavřena v písemné formě a podpisy stran 

je nutné úředně ověřit.73  

 

6.4.2 Španělsko  

 

                                                 
73

 Law on same sex civil unions. Dostupný z: http://www.iglhrc.org/site/iglhrc/content.php?type=1
&id=73 (citováno 8.12.2008)  
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 Španělsko je zemí, kde po pádu nacionálně-katolické diktatury lidé (zvláště pak 

intelektuální elity) přijali za svůj diskurs rovných práv a aktivně pracovali na tom, aby 

byla odstraněna dlouholetá diskriminace žen i sexuálních menšin. Právě proto, že režim 

léta zneužíval tradiční rodinu jako záminku k omezování práv jednotlivců, jsou Španělé 

nejen tolerantní k "netradičním" formám rodinného soužití, ale přímo je obhajují jako 

legitimní alternativu. To ovšem neznamená, že by tradiční rodina nepožívala úcty. 

Dokonce i svazky osob stejného pohlaví si získaly podporu části veřejnosti právě proto, 

že se jedná o závazek k dlouhodobému partnerskému svazku.  

 Ve Španělsku už léta platí zákon o registrovaném partnerství (jak pro páry 

stejného, tak opačného pohlaví) a od roku 2005 dokonce zákon o manželství osob 

stejného pohlaví, který umožňuje i adopci. Již předtím, než byl přijat tento zákon, bylo 

jednotlivcům povoleno adoptovat a také svobodné ženy měly možnost nechat se uměle 

oplodnit.74 

  

 Z výše uvedeného vyplývá, že existuje několik modelů, jak soužití osob stejného 

pohlaví upravit a jakými směry se mohou vydat země, které rozvažují nad právní 

úpravou registrovaného partnerství. Homosexuálním párům se samozřejmě logicky 

nejvíce zamlouvá právní úprava Nizozemí. Osobně se ovšem domnívám, že není 

vhodné umožnit stejnopohlavním párům uzavření manželství. Podle mého názoru by 

měly státy, ve kterých doposud není upraveno soužití dvojic stejného pohlaví, směřovat 

k vytvoření institutu registrovaného partnerství a v jeho rámci umožnit spolužijícím 

gayům a lesbičkám výhody podobné jako mají manželé.   

 

 

 

 

 

                                                 
74 Martykánová, D.: Registrované partnerství –

 krok do Evropy. Dostupný z: http://82.208.32.80/2006/3/17/art27563.html (citováno 8.12.2008) 
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VII – Přílohy 

 

7.1 Historie prosazování registrovaného partnerství 

 

 

1992-3 Vláda připravovala rodinněprávní novelu občanského zákoníku, ale paragrafy 
týkající se homosexuálních vztahů byly vládou odmítnuty. 

1995 Zákon o RP předložily poslankyně ODS Anna Röschová a Milena Kolářová 
(upravoval jen dědictví a společné užívání bytu), ale k projednávání po několika 
odkladech vůbec nedošlo kvůli volbám. 

2. dubna 1998 Sněmovna zamítla v prvním čtení vůbec první ucelený poslanecký návrh zákona 
o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví. Zákon se odkazoval na zákon 
o rodině a oproti manželství vyjímal jen společnou výchovu dětí a adopci. Vláda 
se k zákonu postavila odmítavě. Předkladatelé: Zuzka Rujbrová (KSČM), Jana 
Gavlasová (ČSSD) a Jaroslav Zvěřina (ODS). 

   

Hlasování č. 161 
o návrhu na zamítnutí 

přítomno: 161 • je třeba: 81 

ANO 
83 

NE 
57 

v procentech z přítomných: 

 

51,6% 35,4% 

 

  

 

2. prosince 1999 Na návrh lidovce Cyrila Svobody zamítla sněmovna poslanecký návrh zákona 
o partnerském soužití osob téhož pohlaví. Předkladatelé: Zuzka Rujbrová 
(KSČM), Jan Zahradil (ODS), Jitka Kupčová (ČSSD) Monika Horáková (US) 
a další. Návrh v průběhu roku několikrát přežil hlasování o zamítnutí a dvakrát 
byl vrácen do výborů. Ke schválení ho poslancům doporučila i vláda premiéra 
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Miloše Zemana. 

   

Hlasování č. 128 
o návrhu na zamítnutí 

přítomno: 175 • je třeba: 88 

ANO 
91 

NE 
69 

v procentech z přítomných: 

 

52% 39,4% 

 

  

 

17. září 2001 Zemanův sociálnědemokratický kabinet schválil svůj první návrh na uzákonění 
soužití osob stejného pohlaví. Přípravu iniciovala rada vlády pro lidská práva 
poté, co sněmovna registrované partnerství už dvakrát odmítla. Návrh předložil 
ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš. 

25. října 2001 Sněmovna hned v prvním čtení těsnou většinou vrátila vládě návrh zákona 
o partnerském soužití osob stejného pohlaví k dopracování. Vrácení podpořili 
všichni lidovci, téměř celá ODS a někteří unionisté. Díky volbám v roce 2002 už 
ovšem k přepracování vládou nedošlo. 

   

Hlasování č. 239 
o návrhu na zamítnutí 

Hlasování č. 240 
o návrhu na vrácení 

přítomno: 163 • je třeba: 82 přítomno: 166 • je třeba: 84 

ANO 
77 

NE 
69 

ANO 
85 

NE 
60 

v procentech z přítomných: v procentech z přítomných: 

 

47,2% 42,3% 

  

51,2% 36,1% 

  

  

 

  

 

4. února 2004 Koaliční vláda premiéra Vladimíra Špidly (ČSSD) podruhé (poprvé v lednu) 
stáhla z  programu návrh zákona o registrovaném partnerství. Norma tehdy prý 
neměla šanci projít. Premiér Špidla ji doporučil navrhnout jako poslaneckou 
iniciativu. 

   

18. června 2004 Sněmovna začala projednávat návrh zákona o registrovaném partnerství, který jí 
v dubnu předložila skupina poslanců ze čtyř parlamentních stran. Na přípravě se 
podíleli i zástupci Gay a lesbické ligy. Předkladatelé: Táňa Fischerová, Vlastimil 
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Ostrý a Pavel Svoboda (všichni US-DEU), Jitka Kupčová a Zdeněk Jičínský 
z ČSSD, Jan Zahradil a Jaroslav Zvěřina z ODS a Kateřina Konečná a Vladimír 
Koníček z KSČM. Návrh byl propuštěn do druhého čtení. 

   

Hlasování č. 85 
o návrhu na vrácení 

Hlasování č. 86 
o návrhu na zamítnutí 

přítomno: 142 • je třeba: 72 přítomno: 139 • je třeba: 70 

ANO 
53 

NE 
74 

ANO 
49 

NE 
72 

v procentech z přítomných: v procentech z přítomných: 

 

37,3% 52,1% 

  

35,3% 51,8% 

  

  

 

  

 

25. listopadu 
2004 

Návrh zákona prošel druhým čtením. 

   

11. února 2005 Sněmovna opět neschválila návrh, který by registrované partnerství umožnil. 
Hlasování bylo stejně jako v minulých letech velmi těsné. 

   

Hlasování č. 182 
o návrhu na zamítnutí 

Hlasování č. 192 
o návrhu na schválení 

přítomno: 168 • je třeba: 85 přítomno: 165 • je třeba: 83 

ANO 
74 

NE 
70 

ANO 
82 

NE 
65 

v procentech z přítomných: v procentech z přítomných: 

 

44% 41,7% 

  

49,7% 39,4% 

  

  

 

  

 

29. dubna 2005 Skupina jedenácti poslankyň a poslanců předložila nový návrh zákona 
o registrovaném partnerství, připravený opět ve spolupráci s Gay a lesbickou 
ligou. 

   

24. června 2005 Poslanecká sněmovna PČR popustila návrh zákona do druhého čtení. Návrh 
lidoveckých poslanců na zamítnutí nebyl přijat. 
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Hlasování č. 378 
o návrhu na zamítnutí 

přítomno: 102 • je třeba: 52 

ANO 
38 

NE 
52 

v procentech z přítomných: 

 

37,3% 55,9% 

 

  

 

8. prosince 2005 Návrh zákona prošel druhým čtením. 

   

16. prosince  
2005 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila návrh zákona o registrovaném 
partnerství výraznou převahou 86:54 hlasům.  

   

Hlasování č. 924 
o návrhu na zamítnutí 

Hlasování č. 925 
o návrhu na vrácení 

Hlasování č. 933 
o návrhu na schválení 

přítomno: 151 • je třeba: 
76 

přítomno: 154 • je třeba: 
78 

přítomno: 147 • je třeba: 
74 

ANO 
57 

NE 
72 

ANO 
55 

NE 
73 

ANO 
86 

NE 
54 

v procentech 
z přítomných: 

v procentech 
z přítomných: 

v procentech 
z přítomných: 

37,7% 47,7% 35,7% 47,4% 58,5% 36,7% 

 

   

 

  

 

26. ledna 2006 Senát Parlamentu ČR schválil návrh zákona o registrovaném partnerství.  

   

Hlasování č. 20 
o návrhu na schválení 

přítomno: 65 • je třeba: 33 

ANO 
45 

NE 
14 

  

 

v procentech z přítomných: 
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69,2% 21,5% 
 

16. února 2006 Prezident Václav Klaus návrh zákona vetoval.  

   

15. března 2006 Poslanecká sněmovna Palamentu České republiky přehlasovala prezidentovo 
veto nejtěsnějším možným výsledkem - 101 hlasem.  

   

Hlasování č. 311 
o  schválení zákona o RP 

přítomno: 177 • je třeba: 101 

ANO 
101 

NE 
57 

v procentech z přítomných: 

 

57,1% 32,2% 

 

  

 

 

Následující graf zachycuje vývoj postojů k registrovanému partnerství v Poslanecké 

sněmovně PČR. Za příznivce zákona jsou zde považováni ti, kteří hlasovali proti 

zamítnutí či vrácení a pro schválení. Hodnoty vyjadřují procento odpůrců a příznivců 

z počtu poslankyň a poslanců, přítomných při hlasování.75 

                                                 
75 http://www.diskriminace.cz/rp-informace/rp-historie.phtml (citováno 9.12.2008) 
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7.2 Srovnání práv a povinností manželů a registrovaných partnerů76 

 

  

právní zakotvení pro 
manžele 

GL 
páry 
podle 

návrhu 
zákona 

komentář 

PRÁVA 

dědictví v první dědické 
skupině 

Zák. 40/1964 Sb. 
občanský zákoník, § 
473 a násl. 

ANO 
upraveno v zákoně 
o RP § 45, odst. 3 - 6 

informace o zdravotním 
stavu partnerky / partnera 

Zák. 20/1966 Sb. o 
péči o zdraví lidu, § 
23, odst. 1 

ANO 
upraveno v zákoně o RP 
§ 56 

možnost pokračovat v 
živnosti po úmrtí 
podnikatele 

Zák. 455/1991 Sb. 
živnostenský zákon, § 
13, písm. b 

ANO 
upraveno v zákoně o RP 
§ 57, odst. 2 

možnost stát se Zák. 455/1991 Sb. ANO upraveno v zákoně o RP 

                                                 
76 http://www.gl.cz/gll-dokumenty/2006-03-14-srov-manz-rp.phtml (citováno 9.12.2008) 
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odpovědným partnerem 
partnerky / partnera 
(podnikatele) 

živnostenský zákon, § 
11 

§ 57, odst. 1 

možnost zvolit 
partnerce/partnerovi 
obhájce podle trestního 
řádu 

Zák. 141/1961 Sb. 
trestní řád § 37 

ANO 

upraveno v zákoně o RP 
§ 42, odst. 1 

napadnutí rozsudku ve 
prospěch obžalovaného 
podle trestního řádu 

Zák. 141/1961 Sb. 
trestní řád, § 247, odst. 
2 

ANO 
upraveno v zákoně o RP 
§ 42, odst. 5 

nárok na vdovský / 
vdovecký důchod 

Zák. 155/1995 o 
důchodovém pojištění, 
§ 49-51 

NE 
  

odmítnutí místa 
uchazečem o zaměstnání 
z důvodu místa výkonu a 
povahy zaměstnání 
partnerky / partnera 

Zák. 1/1991 Sb. o 
zaměstnanosti, § 15, 
odst. 3, písm. c ANO 

upraveno v zákoně o RP 
§ 58 

partnerka / partner je 
osobou blízkou podle 
občanského zákoníku 

Zák. 40/1964 Sb. 
občanský zákoník, § 
116 

ANO 
upraveno v zákoně o RP 
§ 45, odst. 2 

partnerka / partner je 
osobou blízkou podle 
trestního zákona 

Zák. 140/1961 Sb. 
trestní zákon, § 89 ANO 

upraveno v zákoně o RP 
§ 41 

partnerka / partner je 
osobou blízkou podle 
zákona o důchodovém 
pojištění 

Zák. 155/1995 o 
důchodovém pojištění, 
§ 24 

NE 

  

partnerka / partner je 
osobou blízkou podle 
zákona o přestupcích 

Zák. 200/1990 Sb. o 
přestupcích, § 68, 
odst. 4 

ANO 
upraveno v zákoně o RP 
§ 48 

peněžitá pomoc při péči 
o dítě 

Zák. 88/1968 Sb. o 
prodloužení mateřské 
dovolené, o dávkách v 
mateřství a o 
přídavcích na děti z 
nemocenského 
pojištění, § 12a, odst. 
1 

ANO 

upraveno v zákoně o RP 
§ 47, odst. 2 

poukazování důchodu na 
účet partnerky / partnera 

Zák. 155/1995 o 
důchodovém pojištění, 

NE 
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§ 64, odst. 2 

právo na ochranu 
osobnosti partnerky / 
partnera po její / jeho 
smrti 

Zák. 40/1964 Sb. 
občanský zákoník, § 
15 

ANO 

upraveno v zákoně o RP 
§ 45, odst. 1 

právo odepřít výpověď 
podle trestního řádu 

Zák. 141/1961 Sb. 
trestní řád § 100 

ANO 
upraveno v zákoně o RP 
§ 42, odst. 2 a 3 

právo odepřít výpověď 
podle zákona o správě 
daní a poplatků 

Zák. 337/1992 Sb. o 
správě daní a 
poplatků, § 8, odst. 2 

ANO 
upraveno v zákoně o RP 
§ 51 

přechod nájmu bytu po 
smrti partnerky / partnera 

Zák. 40/1964 Sb. 
občanský zákoník, § 
706, odst. 1 

ANO 
upraveno v zákoně o RP 
§ 45, odst. 8 

přechod práv ze 
stavebního spoření 

Zák. 96/1993 Sb. o 
stavebním spoření, § 
8, odst. 1 

NE 
  

společné jmění Zák. 40/1964 Sb. 
občanský zákoník, § 
136 a 143-151 

NE 
  

společný nájem bytu Zák. 40/1964 Sb. 
občanský zákoník, § 
703 

NE 

zákona o RP pouze v § 
45, odst. 7 deklaruje 
právo na užívání bytu 
partnera / partnerky po 
dobu trvání partnerství; 
po zániku partnerství toto 
právo zaniká 

zařazení do skupin pro 
účely výpočtu daně 
dědické, daně darovací a 
daně z převodu 
nemovitostí 

Zák. 357/1992 Sb. o 
dani dědické, dani 
darovací a převodu 
nemovitostí, § 11 

NE 

partnerky / partneři tedy 
nelogicky spadají do III. 
skupiny - ostatní fyzické 
osoby a právnické osoby  

zastupování v běžných 
záležitostech 

Zák. 94/1963 Sb. o 
rodině, § 21, odst. 1-3 

ANO 
použito v zákoně o RP 
analogicky (§ 8) 

POVINNOSTI 

prokázání zániku 
dřívějšího svazku při 
uzavírání nového 

Zák. 94/1963 Sb. o 
rodině, § 6, odst. 2 ANO 

upraveno v zákoně o RP 
§ 43, odst. 1 

vyživovací povinnost Zák. 94/1963 Sb. o 
rodině, § 91, odst. 1-3 

ANO 
použito v zákoně o RP 
analogicky (§ 10) 

vyživovací povinnost po Zák. 94/1963 Sb. o ANO použito v zákoně o RP 
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zrušení svazku rodině, § 92, odst. 1-2 analogicky (§ 11) 

OSTATNÍ 

zákaz uzavření dvojího 
svazku 

Zák. 94/1963 Sb. o 
rodině, § 11, odst. 1 

ANO 
upraveno v zákoně o RP 
§ 43, odst. 2 

osvojení (adopce) dítěte Zák. 94/1963 Sb. o 
rodině, § 63- 77 

NE 

zákon o RP adopce 
výslovně zakazuje (§ 13 
odst. 2); osvojením 
vznikají plná rodičovská 
práva a povinnosti 

stanovení partnerky / 
partnera jako společně 
posuzované osoby pro 
potřeby zákona o živ. 
minimu 

Zák. 463/1991 Sb. o 
životním minimu, § 4, 
odst. 1, písm b a c ANO 

upraveno v zákoně o RP 
§ 49, odst. 1 a 2 

svěření dítěte do 
pěstounské péče 

Zák. 94/1963 Sb. o 
rodině, § 45 a násl.; 
Zák. 359/1999 o 
sociálně-právní 
ochraně dětí 

ANO 

v zákoně o RP nepoužit 
zákaz; při svěření do 
výchovy přispívá na 
výchovu stát, pěstoun 
nemá plná rodičovská 
práva 

svěření dítěte do výchovy Zák. 94/1963 Sb. o 
rodině, § 45 a násl.; 
Zák. 359/1999 o 
sociálně-právní 
ochraně dětí 

ANO 

v zákoně o RP nepoužit 
zákaz; při svěření do 
výchovy nepřispívá na 
výchovu stát, vychovatel 
nemá plná rodičovská 
práva 

trestní stíhání pouze se 
souhlasem poškozeného 
podle trestního řádu 

Zák. 141/1961 Sb. 
trestní řád § 163 ANO 

upraveno v zákoně o RP 
§ 42, odst. 4 

zařazení partnerky / 
partnera mezi společně 
posuzované osoby pro 
účely zákona o státní 
sociální podpoře 

Zák. 117/1995 Sb. o 
státní sociální 
podpoře, § 7 ANO 

upraveno v zákoně o RP 
§ 52 
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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 
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to the debate on procure for registered partnership act including the preparation for the 

same gender relationships arrangement.  There is no doubt that it has the positive 

effect on family relations arrangements and in my opinion it is the next step to tolerate 

minorities. 

 The point of this dissertation is to overview legal consequences of registered 

partnership conclusion. The registered partnership act provides the wider list of rights 

for partners than general law allows to non-married partners coexistence. In contrast 

with marriage there is no property partnership to resemble community property of 

spouses. Therefore it was really exciting to follow up the adjustment of the property 

rights and liabilities between partners and the way chosen by our legislators as well. I 

was concerned with an issue of alimony between partners via duration of partnership 

and after its cessation, matters of inheritance, taxes, survivors´ pensions and adjustment 

of flat rentals last but not least. 

 The essay dealing with the same gender relationship settlements in other 

countries seems to be very interesting, too. I have chosen the countries, which are 

interesting from this point of view,  either by the chosen model of legislation for 

homosexual partnership or by their supremacy in anchoring the legislation of registered 

partnerships into their law order. 

 I took heed of very controversial issue of children adoption. I suppose that our 

society became opened to homosexual minority not a long time ago and proved a 

specific amount of tolerance for registered partnership act acceptance. In my estimation 

the adoption issue will be widely debate in the Parliament of the Czech Republic and 

also in the community. 

 I believe in the positive effect of legislation of the same gender persons 

cohabitation namely not only  in this respect  in registered partnership relations 

stabilisation, but also in partners economical, legal and social issues.  
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