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Úvod 

Existence homosexuality je lidstvu známa odnepaměti, její společenské vnímání 

se však liší v závislosti na dějinném období, typu společnosti a na tendencích, jež ve 

společnosti převažují; názorová škála sahá od obecného přijímání této odlišnosti jako 

přirozené součásti života až po její odsuzování jako zločinu1. České právo částečně 

dekriminalizovalo homosexualitu přijetím trestního zákoníku z roku 19612. 

Zhruba od 80. let 20. století začaly některé evropské státy umožňovat 

homosexuálním párům, aby svůj vztah legalizovaly, mezi prvními tak učinily 

skandinávské státy3. 

Právní úprava svazků osob téhož pohlaví může tyto svazky jednak stavět 

naroveň manželství, označovat je tak a spojovat s nimi tytéž právní následky (tak je 

tomu např. ve Španělsku a v některých skandinávských zemích), jednak je může chápat 

jako svazky odlišné od manželství a spojovat s nimi práva a povinnosti více či méně se 

blížící manželství. Rozdíl je i v tom, zda jsou takové svazky otevřeny pouze 

stejnopohlavním párům či nikoli4. Svébytnou úpravu představuje francouzský Pacte 

civil de solidarité stojící mezi smlouvou o uspořádání majetkových vztahů partnerů 

a svazkem blížícím se manželství. 

Když byl přijat zákon 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, byla obdobná 

úprava soužití párů stejného pohlaví již v řadě evropských zemí zavedena, Česká 

republika se tak zařadila mezi státy, které se rozhodly ve svém právním řádu tuto oblast 

upravit a přiznat svazkům stejnopohlavních párů právní status5. 

                                                 
1 homosexualita byla jako zločin klasifikována církevním koncilem v Nábulusu (oblast Západního břehu 
Jordánu) roku 1120, trestem bylo upálení 
2 Trestní zákoník z roku 1950 obsahoval §241, který sankcionoval pohlavní styk s osobou téhož pohlaví 
odnětím svobody až na jeden rok, trest ve výši jednoho roku až pěti let byl pachateli uložen, spáchal-li 
uvedený čin s osobou mladší 18 let (přitom ale obecná hranice trestní odpovědnosti byla stanovena na 
15 let) nebo za úplatu. Kdo se k takovému činu sám za úplatu nabídl, byl potrestán odnětím svobody na 
šest měsíců až tři roky. Trestní zákoník z  roku 1961 zrušil trestnost pohlavního styku mezi osobami téhož 
pohlaví staršími 18 let (§244). Úplné zrušení tohoto trestného činu přinesl až zákon 175/1990 Sb. 
3 Malaurie, Philippe, Fulchiron, Hugues – Droit civil. La famille, 2004, str. 133 – 136, 155 - 184 
4 Hrušáková, Milana, Králíčková, Zdeňka – České rodinné právo, 2006, str. 147 – 178 
5 Označení těchto svazků se různí, Bénabent v díle Droit civil. La famille a Rubellin-Devichi v Droit de la 
famille uvádějí označení užívaná francouzskou doktrínou: quasi-mariage, mariage-bis (vedlejší 
manželství), mariage light či pâle copie du mariage (neplnohodnotná kopie manželství); Malaurie 
a Fulchiron v Droit civil. La famille uvádějí označení užívaná v anglofonních zemích: informal marriage, 
de facto marriage či o unmarried cohabitation (nesezdané soužití) a v německé jazykové oblasti: wilde 
Ehe (manželství nadivoko), faktische Ehe (faktické manželství) nebo freie Ehe (volné manželství). 
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Cílem této práce je srovnání dvou institutů upravujících partnerské soužití párů 

stejného pohlaví, a to českého registrovaného partnerství a francouzského Pacte civil de 

solidarité. Práce je za tímto účelem rozdělena na dvě části strukturované obdobným 

způsobem, aby bylo usnadněno jejich vzájemné porovnávání, první část je věnována 

tuzemské úpravě, druhá je zaměřena na francouzskou úpravu. Přehledné srovnání nabízí 

tabulka v příloze č. 1: Srovnání podstatných aspektů registrovaného partnerství a Pacte 

civil de solidarité. 

Text této práce je zpracován podle právního stavu ke dni 31. prosince 2008 

s těmito výjimkami: v části zabývající se registrovaným partnerstvím jsou ponechány 

odkazy na změny, jež obsahoval původní návrh nového občanského zákoníku ve verzi 

před zapracováním připomínek vzešlých z připomínkového řízení, případně jsou 

uváděny odkazy na novou verzi návrhu platnou k lednu 2009, a v části zabývající se 

Pacte civil de solidarité jsou zahrnuty změny, jež s účinností od 1. ledna 2009 přináší 

zákon č. 2007-308 reformující právní ochranu dospělých. 

Registrované partnerství 

1 Formy soužití páru v české právní úpravě 

České rodinné, resp. občanské právo výslovně upravuje dvě formy soužití páru, a to 

manželství a registrované partnerství, ale dotýká se i faktického, nesezdaného soužití 

páru, které ale neupravuje přímo jako zvláštní institut spojený s určitými právy 

a povinnostmi spolužijících osob. 

1.1 Nesezdané soužití 

Narozdíl od francouzské úpravy, která zavedla institut concubinage (viz bod 15.1) 

české právo soužití páru, který neuzavřel formalizovaný svazek, ať již manželství nebo 

registrované partnerství, nijak jednotně nepojmenovává a nedefinuje. Neukládá tedy ani 

vzájemná práva či povinnosti osobám, které spolu takto žijí. 

S nesezdaným soužitím souvisejí některé termíny občanského zákoníku: jedná se 

o domácnost (§115 ObčZ), která je podle dikce zákona tvořena fyzickými osobami, 

které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, dále o osoby blízké 

(§116 ObčZ), kterými mohou být vedle příbuzných v řadě přímé, sourozenců, manžela 

a registrovaného partnera také jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, jestliže 
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by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. 

Může se jednat též o tzv. osoby spolužijící, kterých se týkají především ustanovení 

dědického a závazkového práva. 

Podle § 474 odst. 1 ObčZ a § 475 odst. 1 ObčZ se spolužijícím osobami rozumí ty, 

které žily se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné 

domácnosti a z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány 

výživou na zůstavitele; takovéto osoby jsou zákonnými dědici zůstavitele ve druhé, 

resp. třetí dědické skupině. Pokud tyto osoby žily se zůstavitelem ve společné 

domácnosti nepřetržitě alespoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt, může 

na ně dle §706 odst. 2 ObčZ přejít nájem bytu. 

Předpisy trestního práva či práva sociálního zabezpečení používají také pojem 

druh/družka, a přiznávají takovýmto osobám určitá práva (např. zvolit obhájce 

obviněnému druhovi podle § 37 odst. 1 TŘ či právo odepřít výpověď podle § 100 odst. 

1 a 2 TŘ; podle § 163 odst. 1 TŘ je zahájení trestního stíhání pro stanovené trestné činy 

podmíněno souhlasem poškozeného druha) či je, za splnění zákonných podmínek, 

považují za společně posuzované osoby (např. § 7 odst. 2 písm. c zákona o státní 

sociální podpoře). 

1.2 Manželství 

Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným 

způsobem (§ 1 odst. 1 ZOR). Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná 

výchova dětí (§ 1 odst. 2 ZOR). Manželství je tradiční a obecně uznávanou formou 

soužití, je upraveno zákonem o rodině, který stanovuje podmínky jeho uzavření, 

náležitosti sňatečného obřadu, okolnosti způsobující neplatnost či neexistenci 

manželství, vzájemná práva a povinnosti manželů, způsoby zániku manželství apod. 

Nestanoví-li zákon o rodině jinak, subsidiárně se použije úprava obsažená v občanském 

zákoníku (§ 104 ZOR). 

Možnost uzavřít manželství je, za splnění dalších zákonných podmínek, vyhrazena 

pouze heterosexuálním párům, které se mohou rozhodnou buď pro občanskou, nebo 

církevní formu sňatku. 
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1.3 Registrované partnerství 

Homosexuálním párům se s účinností od 1. července 2006 nabízí možnost uzavřít 

registrované partnerství ve smyslu zákona č. 115/2006 Sb., které je definováno jako 

trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto 

zákonem (§ 1 odst. 1 ZRP). 

Zákon dále stanovuje, obdobně jako tak činí zákon o rodině v případě manželství, 

podmínky uzavření partnerství, okolnosti vedoucí k jeho neplatnosti nebo neexistenci, 

vzájemná práva a povinnosti partnerů, způsoby zániku partnerství apod. 

Následující text se zabývá podrobnějším rozborem tohoto institutu. 

2 Navrhované právní úpravy předcházející přijetí zákona 
o registrovaném partnerství 

2.1 Období let 1992 - 1995 

Tuzemské snahy o právní úpravu této problematiky započaly již v devadesátých 

letech 20. století, kdy byl v období let 1992 - 1993 připravován návrh novely 

občanského zákoníku, který původně obsahoval i ustanovení týkající se soužití 

homosexuálních párů, která byla ale posléze vypuštěna. 

Roku 1995 byl poslankyněmi ODS A. Röschovou a M. Kolářovou předložen návrh 

zákona o registrovaném partnerství, který ovšem zahrnoval pouze úpravu dědictví 

a společného užívání bytu a nakonec nebyl v parlamentu vůbec projednán. 

2.2 Období let 1997 - 1999 

Roku 1997 byl Poslanecké sněmovně poslanci Z. Rujbrovou (KSČM), J. Gavlasovou 

(ČSSD) a J. Zvěřinou (ODS) předložen návrh zákona o registrovaném partnerství osob 

téhož pohlaví (sněmovní tisk č. 359/0). Byl to první ucelený návrh dané oblasti a 

partnerství, charakterizované jako životní společenství dvou osob stejného pohlaví, 

upravoval prakticky shodně s manželstvím, neumožňoval ovšem homosexuálním párům 

společné osvojení dítěte ani jeho svěření do společné výchovy. Jak plyne z důvodové 

zprávy k návrhu, jeho předkladatelé chtěli homosexuální menšině umožnit právně upravit 

vzájemné vztahy a zavedením institutu registrovaného partnerství přispět ke 

společenskému uznání závažnosti soužití partnerů stejného pohlaví. 
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Smlouvu o registrovaném partnerství mohly spolu uzavřít dvě osoby téhož pohlaví 

starší 18 let, plně způsobilé k právním úkonům, alespoň jedna z nich musela být české 

státní příslušnosti a mít trvalý pobyt v ČR. Smlouva musela mít podobu notářského 

zápisu, účinná byla od okamžiku svého zaregistrování matričním orgánem. Překážkou 

uzavření registrovaného partnerství bylo dosud trvající jiné partnerství nebo manželství 

a také příbuzenství budoucích partnerů včetně příbuzenství založeného osvojením. 

Své vzájemné majetkové vztahy si partneři mohli upravit odchylně, nesměla být ale 

dotčena práva třetích osob. Vůči jiné osobě se mohli na takovou úpravu odvolat, pokud 

jí tato smlouva byla známa. Návrh umožňoval partnerům, v porovnání s manžely, širší 

modifikaci jejich vzájemných majetkových vztahů 

Zánik partnerství nastával smrtí partnera, jeho prohlášením za mrtvého, z vůle 

partnerů smlouvou, v níž muselo být dohodnuto majetkové vypořádání, či rozhodnutím 

soudu o zrušení partnerství na návrh kteréhokoli partnera v případě, že smlouva nebyla 

uzavřena nebo jeden z partnerů se zánikem partnerství nesouhlasil. 

Vláda ve svém stanovisku (sněmovní tisk č. 359/1) vyjádřila svůj nesouhlas 

s návrhem, ten byl poté zamítnut i Poslaneckou sněmovnou. 

Roku 1999 byl skupinou deseti převážně komunistických poslanců předložen návrh 

zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých 

zákonů (sněmovní tisk č. 124/0), který se prakticky shodoval s návrhem z roku 1997, 

důvodová zpráva se mimo jiné odvolávala i na obdobný návrh projednávaný v téže době 

ve Francii. Vláda ve svém stanovisku (sněmovní tisk č. 124/1) vyjádřila souhlas 

s návrhem, ten byl ale poté zamítnut Poslaneckou sněmovnou. 

2.3 Období let 2001 - 2002 

Roku 2001 vláda předložila Poslanecké sněmovně vlastní návrh zákona 

o partnerském soužití osob téhož pohlaví (sněmovní tisk č. 1075/0). Návrh byl vládě 

Sněmovnou vrácen k dopracování, k němuž však nikdy nedošlo. 

Partnerské soužití návrh definoval jako společenství dvou osob téhož pohlaví, které 

vzniklo zákonem stanoveným způsobem. Uzavřít partnerství bylo možné před 

matričním úřadem prohlášením učiněným oběma partnery, požadavky ohledně 

budoucích partnerů a překážky uzavření partnerství byly obdobné výše uvedeným 

návrhům z let 1997 a 1999 (věk, právní způsobilost, české občanství nebo trvalý pobyt 
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na území ČR, překážka příbuzenství, trvajícího partnerství či manželství). Prohlášení 

museli být přítomni dva svědci. Uzavřené partnerství měnilo rodinný stav partnera 

a bylo uváděno v občanském průkazu a dalších veřejných listinách obsahujících údaj 

o rodinném stavu. 

Oba partneři měli táž vzájemná práva a povinnosti, byli povinni si pomáhat 

a respektovat svou důstojnost, oba se dle svých schopností a možností měli podílet na 

zajišťování společných potřeb, vznikala mezi nimi také vyživovací povinnost. 

V záležitostech partnerství rozhodovali oba společně, mohli jeden za druhého 

přijímat běžná plnění a v běžných záležitostech se mohli vzájemně zastupovat, přičemž 

z takového jednání byli zavázáni oba. Mezi partnery vznikalo společné jmění, ne však 

společný nájem bytu, druhý z partnerů měl však právo užívání bytu, který byl v nájmu 

druhého partnera. 

Osobě, která uzavřela partnerství, nemohlo být svěřeno do péče dítě, jehož nebyla 

rodičem, nemohla se stát ani jeho osvojitelem, pěstounem čí poručníkem, kromě 

případu, že se tak stalo již před uzavřením partnerství. 

Zánik partnerství nastával smrtí partnera, jeho prohlášením za mrtvého nebo 

rozhodnutím soudu o zrušení partnerství. Pokud partnerství trvalo déle než tři roky, 

soud o zrušení nerozhodl, pokud s návrhem nesouhlasil partner, který se na rozvratu 

partnerství nepodílel a kterému by tím byla způsobena zvlášť závažná újma. 

Roku 2002 přišli s vlastním návrhem o partnerském soužití osob téhož pohlaví 

a o změně některých souvisejících zákonů také aktivisté G-Ligy (pozdější Gay 

a lesbické ligy) a předali jej všem poslaneckým klubům. Partnerství v něm bylo 

definováno jako trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví, které vzniklo zákonem 

stanoveným způsobem z jejich svobodné vůle spolu trvale žít. Požadavky na budoucí 

partnery, stejně jako překážky uzavření partnerství byly obdobné předešlým návrhům. 

Partnerství bylo možné uzavřít před matričním úřadem souhlasným prohlášením 

budoucích partnerů. Úprava vzájemných práv a povinností partnerů byla obdobná 

vládnímu návrhu z roku 2001. Mezi partnery vznikalo společné jmění, nevznikal ale 

společný nájem bytu, druhý partner měl pouze právo byt užívat. Partnerovi mohlo být 

svěřeno do výchovy dítě, z jeho předchozího manželství. Zánik a zrušení partnerství byl 

upraven obdobně jako ve vládním návrhu z roku 2001, pokud spolu partneři déle než 
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rok nežili, mohl soud rozhodnout o zrušení partnerství i přes nesouhlas jednoho 

z partnerů. 

2.4 Období let 2004 - 2006 

Roku 2004 byl ve vládě projednáván návrh zákona o registrovaném partnerství 

a o změně některých souvisejících zákonů, nakonec byl ale na žádost členů politické 

strany KDU-ČSL stažen z projednávání s tím, že bude lépe předložit zákon Poslanecké 

sněmovně formou poslaneckého návrhu. 

Registrované partnerství návrh definoval jako trvalé společenství dvou osob 

stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem. Partnerství bylo uzavřeno 

prohlášením budoucích partnerů učiněným před matričním úřadem, požadavky na 

partnery, překážky uzavření partnerství, vzájemná práva a povinnosti partnerů a vztahy 

k dětem byly upraveny obdobně jako v předcházejících návrzích. Uzavřené partnerství 

měnilo rodinný stav partnerů. 

Zánik partnerství nastával smrtí nebo prohlášením partnera za mrtvého, z vůle 

partnerů jejich dohodou ve formě notářského zápisu nebo, pokud se partneři nedohodli, 

na návrh kteréhokoli z nich rozhodnutím soudu o zrušení partnerství, bylo-li prokázáno, 

že partnerský vztah již fakticky neexistuje. 

Poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství a o změně některých 

souvisejících zákonů, který se prakticky shodoval s návrhem původně projednávaným 

ve vládě, předložila skupina poslanců US-DEU, ČSSD, ODS a KSČM v dubnu roku 

2004 (sněmovní tisk č. 650/0); vláda se ve svém vyjádření (sněmovní tisk č. 650/1) 

nepostavila k návrhu odmítavě, ale měla k němu několik připomínek, např. navrhla 

vypustit ustanovení o vyživovací povinnosti mezi partnery jako institutu typického pro 

manželství. Návrh tohoto zákona byl posléze Sněmovnou projednán, ale ve třetím čtení 

byl o jediný hlas zamítnut. 

V dubnu roku 2005 předložila skupina poslanců napříč všemi politickými stranami 

zastoupenými v Poslanecké sněmovně, s výjimkou KDU-ČSL, návrh zákona 

o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, který byl po 

mnoha peripetiích legislativního procesu 15. března 2006 Sněmovnou definitivně přijat 

přehlasováním veta prezidenta republiky V. Klause většinou 101 poslanců (proti bylo 
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57 poslanců ze 177 přítomných) a poté byl 3. dubna 2006 vyhlášen ve Sbírce zákonů 

v částce 38 pod číslem 115/2006 Sb. 

3 Zákon o registrovaném partnerství 

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých 

souvisejících zákonů, účinný od 1. července 2006, ve znění zákonů č. 261/2007 Sb., 

362/2007 Sb. a 239/2008 Sb., je, jak již bylo řečeno, výsledkem dlouhého 

a komplikovaného vývoje a jeho přijetí bylo předmětem mnoha diskusí nejen proto, že 

úprava soužití párů stejného pohlaví se v českém právním řádu dosud nevyskytovala, 

ale samozřejmě i proto, že na toto, pro mnohé kontroverzní téma, existují mezi 

veřejností i na politické scéně značně rozdílné názory.  

Průzkumy provedené Centrem pro výzkum veřejného mínění mezi obyvateli ČR 

staršími 15 let ukazují, že ve srovnání se stavem těsně před přijetím zákona 

o registrovaném partnerství podpora veřejnosti vůči svazkům osob stejného pohlaví 

(odlišným od manželství) vrostla z 62% v roce 2005 na 75% v roce 2008, většinou 

obyvatel je stále odmítána možnost adopce dětí homosexuálními páry stejně jako 

možnost uzavírání manželství mezi osobami téhož pohlaví. Podrobněji k těmto 

průzkumům viz Příloha č. 3:  Názory veřejnosti na otázky související s registrovaným 

partnerstvím. 

Zákon v sobě spojuje soukromoprávní aspekty (vznik, zánik a obsah partnerství) 

a veřejnoprávní aspekty (úprava matričních zápisů)6 institutu registrovaného partnerství; 

inspirací pro novou úpravu byl jednak zákon o rodině, jednak původní návrh nového 

občanského zákoníku, partnerství je upraveno jako statusový právní vztah s vymezením 

práv a povinností partnerů. Vedle uzavírání a zániku partnerství, práv a povinností 

(především vyživovací povinnosti) partnerů zákon upravuje také postup matričního 

úřadu při vedení knihy registrovaného partnerství, v níž jsou partnerství evidována. 

Podle důvodové zprávy má nový zákon přispět ke společenskému uznání 

partnerství a právní stabilizací partnerských vztahů osob téhož pohlaví posílit lidská 

a občanská práva partnerů (i když není specifikováno, v čem zákonodárce tento efekt 

spatřuje), ale také jejich motivaci setrvat v dlouhodobém svazku a tím pozitivně ovlivnit 

jejich sociální i ekonomické postavení. 

                                                 
6 Hrušáková, Milana, Králíčková, Zdeňka – České rodinné právo, 2006, str. 147 – 178 
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Již před svým schválením, ale i po něm byl zákon o registrovaném partnerství 

kritizován pro nekoherentnost přijaté úpravy pohybující se mezi manželstvím 

a nesezdaným soužitím, pro svou nedostatečnou legislativně technickou kvalitu, byla 

mu vytýkána pozitivní diskriminace homosexuální menšiny atd., v polemikách 

o přijatém zákonu se objevovala řada velmi rozdílných argumentů. 

3.1 Argumenty pro přijetí zákona o registrovaném partnerství 

Důvodová zpráva k zákonu uvádí řadu argumentů, kterými zdůvodňuje potřebnost 

přijetí právní úpravy registrovaného partnerství. Patří sem především naplnění zásady 

osobní svobody, rovnosti a nediskriminace v souladu s čl. 1 a 3 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod. Dalším důvodem je snaha umožnit homosexuálně 

orientovaným osobám právně zakotvit svůj vzájemný vztah a tím jej stabilizovat 

a upevnit, zajistit jim společenské uznání a vyjádřit respekt k jejich vztahu, v němž si 

chtějí navzájem poskytovat lásku, péči a podporu; právní úprava stejnopohlavních 

svazků má také přinést partnerům lepší materiální zabezpečení (návrh počítal se 

stanovením vzájemné vyživovací povinnosti, s tím, že partneři jsou ze zákona dědici, 

pokud jeden z nich zemře apod.) a zlepšit jejich ekonomické i sociální postavení. 

Jako další argument předkladatelé zákona uvádějí, že svazky párů stejného pohlaví 

vykazují tytéž znaky a plní tytéž funkce jako dlouhodobé partnerské soužití osob 

různého pohlaví7, a také to, že zatímco heterosexuální páry si mohou vybrat mezi 

manželstvím a nesezdaným soužitím (zpráva užívá označení konkubinát či vztah druh - 

družka), homosexuálním párům se taková volba nenabízí a zákon jim chce nabídnout 

alespoň stejný objem práv, jaký mají osoby v nesezdaném soužití (není ovšem uvedeno, 

z čeho lze soudit, že je nesezdané soužití některým párům zapovězeno a že se tedy na ně 

taková práva nevztahují). 

3.2 Argumenty proti přijetí zákona o registrovaném partnerství 

Odpůrci návrhu zákona o registrovaném partnerství, mezi něž patřil i prezident 

V. Klaus, argumentovali mnoha právními i politickými důvody, které měly přesvědčit 

                                                 
7 s tím lze podle článku M. Holuba Registrované partnerství? Ani ryba ani rak souhlasit pouze pokud jde 
o shodnost znaků dlouhodobého vztahu takových párů (čímž lze bezpochyby rozumět vzájemnou péči, 
náklonnost, podporu atd.), ale jen stěží lze mít za to, že tyto vztahy mohou plnit zcela stejné funkce, 
protože je evidentní, že soužití stejnopohlavního páru nemůže vést k založení rodiny (alespoň pokud 
nebude všem párům bez rozdílu otevřena možnost osvojení, umělého oplodnění apod.) 
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zákonodárce o nevhodnosti jeho přijetí. Namítali, že se jedná o rozšíření státní regulace 

mezilidských vztahů a že zatímco rodina si zasluhuje státní ochranu s ohledem na děti, 

které v ní vyrůstají, v případě registrovaného partnerství takový důvod odpadá. 

Konzervativní odpůrci zákona se ohrazovali proti přílišnému připodobnění 

navrhovaného modelu partnerství tradiční instituci manželství, aniž by registrované 

partnerství mohlo mít týž účel, tedy založení rodiny, poukazovali ostatně i na to, že 

zákon účel partnerství nijak nevymezuje. Obávali se také dalšího oslabování hodnoty 

manželství. 

Návrhu bylo také vytýkáno, že zavádí pozitivní diskriminaci jedné menšiny, 

přiznává jí četná práva, ale, ve srovnání s manželstvím, neuvádí žádné vzájemné 

konkrétní povinnosti partnerů a že skutečnost, že uzavřené partnerství bude uváděno na 

místě rodinného stavu v občanském průkazu a jiných veřejných listinách, diskriminuje 

homosexuální menšinu tím, že ji, nebo alespoň ty její příslušníky, kteří partnerství 

uzavřou, takovýmto způsobem identifikuje a vystavuje možnosti nerovného zacházení. 

Postavení homosexuální menšiny a její ochrana před diskriminací má být podle 

kritiků zákona řešena v rámci stávajících zákonů, které každému poskytují dostatečnou 

ochranu, nikoli zavedením nového právního institutu určeného výlučně pro jedinou 

menšinu. 

Mezi skupiny, které se staví proti úpravě registrovaného partnerství, patří 

i katolická církev, která myšlenku uzákonění svazků osob stejného pohlaví odmítla již 

v roce 2003 v dokumentu Úvaha ohledně návrhu právního uznání svazků mezi 

homosexuály vydaném Kongregací pro nauku víry (českou verzi vydala Česká 

biskupská konference); v tomto dokumentu sice mluví o nutnosti tolerance vůči osobám 

s „homosexuálními sklony“, ale zároveň jednoznačně odmítá právní uznání jejich 

soužití pro nemorálnost a z důvodu nebezpečí devalvace tradiční instituce manželství. 

3.3 Návrh nového občanského zákoníku 

V současné době je připravována zásadní rekodifikace občanského práva, na níž se 

podílí řada předních odborníků, Ministerstvo spravedlnosti již v roce 2005 představilo 

paragrafované znění návrhu nového občanského zákoníku, který měl kromě 

dosavadního občanského zákoníku nahradit i několik dílčích zákonů, mezi nimi zákon 

o rodině a také zákon o registrovaném partnerství. To mělo být upraveno v části 
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pojednávající o rodinném právu, aby tak veškeré statusové právo bylo obsaženo 

v jediném předpisu. 

Návrh prošel připomínkovým řízením a počátkem ledna 2009 byl předložen vládě 

k dalšímu projednání. Oproti původnímu návrhu8 v něm došlo k některým zásadním 

změnám, vzhledem k tématu této práce je nutno zmínit opětovné vyřazení úpravy 

registrovaného partnerství z navrhovaného kodexu, svazky osob stejného pohlaví mají 

být jako dosud upraveny zvláštním zákonem (to zmiňuje důvodová zpráva k novému 

návrhu v poznámce k §717). Zatím nelze říci, zda a v jaké podobě bude návrh skutečně 

schválen, ale např. již zmíněné odstranění úpravy partnerství jej učinilo přijatelnější pro 

zástupce politické strany KDU – ČSL, která původně deklarovala, že svou podporu 

návrhu nového občanského zákoníku bude podmiňovat tím, že úprava partnerství osob 

stejného pohlaví bude opět vyčleněna do zvláštního zákona. 

Původní návrh nahrazoval označení registrované partnerství termínem zapsané 

partnerství (pojednával o něm v §857 až §874), v souladu se snahou upřednostňovat 

české výrazy před cizími, lze-li to, a také proto, že partnerství, jak uvádí důvodová 

zpráva, je zapisováno, nikoli registrováno. Nový návrh ponechává označení 

registrované partnerství. 

Původně navrhovaná úprava přinášela některé změny, doplnění nebo vyšší míru 

obecnosti oproti současnému právnímu stavu a tam, kde to bylo možné, využívala při 

úpravě zapsaného partnerství odkazu na úpravu institutu manželství. Narozdíl od 

současné úpravy obsahoval původní návrh také podrobnější úpravu vzájemných práv 

a povinností partnerů, na které vztáhl úpravu navrhovanou pro vztahy mezi manžely, 

jednalo se zejména o majetková práva a povinnosti včetně vzniku majetkového 

společenství obdobného společnému jmění vznikajícímu mezi manžely a o úpravu 

bydlení partnerů. Lze říci, že původní podoba návrhu celkově výrazně přibližovala 

zapsané partnerství institutu manželství. 

Další odlišnosti se týkaly zániku partnerství, který mohl podle původního návrhu 

nastat nejen smrtí jednoho z partnerů či rozhodnutím soudu o zrušení partnerství, ale 

nově také dohodou partnerů. Navrhovaná úprava se zabývala také následky zániku 

                                                 
8 Tam, kde je v textu užito označení původní návrh, myslí se jím návrh nového občanského zákoníku před 
zasláním k připomínkovému řízení, kde je užito označení nový návrh, je jím myšlen návrh nového 
občanského zákoníku po zapracování připomínek. Je-li samostatně nebo spolu s číslem paragrafu užito 
jen označení návrh a neplyne-li z textu něco jiného, myslí se jím vždy původní návrh občanského 
zákoníku. 
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partnerství, které v dosavadní úpravě řešeny nejsou (kromě vyživovací povinnosti), 

jednalo se především o majetkové či osobně – majetkové následky, které se dotýkají 

práv třetích osob nebo dětí žijících s partnery; návrh v této oblasti odkazoval na úpravu 

důsledků zániku manželství. 

Nový návrh s úpravou partnerství v rámci občanského zákoníku nepočítá 

a partnerství zmiňuje jen v několika ustanoveních. Protože původní návrh přinášel dosti 

podstatné změny institutu partnerství, které nejsou bez zajímavosti ani poté, co od nich 

bylo po zapracování připomínek k návrhu upuštěno, jsou odkazy na ně v této práci 

ponechány. 

3.4 Prováděcí předpisy 

Prováděcím předpisem k zákonu o registrovaném partnerství je vyhláška 

č. 300/2006 Sb., jíž jsou stanoveny matriční úřady oprávněné k přijímání prohlášení 

vedoucích k uzavření partnerství, vzory tiskopisů k prohlášení, jímž se partnerství 

uzavírá, postup při vydávání dokladu o partnerství, způsob vedení knihy registrovaného 

partnerství atd. 

4 Uzavírání, neexistence a neplatnost registrovaného 
partnerství 

4.1 Podmínky uzavření registrovaného partnerství; překážky uzavření 

Podmínky, resp. překážky uzavření registrovaného partnerství upravuje §4 ZRP, 

který v odstavci 1 zároveň stanovuje, že do partnerství může vstoupit každý, komu to 

zákon nezakazuje. Registrované partnerství je určeno výhradně osobám stejného 

pohlaví (§1 odst. 1 ZRP). 

4.1.1 Věk partnerů 

Osoby, které hodlají uzavřít registrované partnerství, musí dosáhnout věku 

nejméně 18 let, narozdíl od manželství, kdy soud může, existuje-li pro to důležitý důvod 

(jímž zpravidla bývá těhotenství ženy a zájem na tom, aby její dítě bylo vychováváno 

v úplné rodině), povolit uzavření sňatku i osobám, jež tohoto věku dosud nedosáhly 

(§13 odst. 1 ZOR), v případě registrovaného partnerství není stanovena možnost 

takovéhoto výjimečného povolení, protože zde obdobný důležitý důvod nemůže nastat. 
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4.1.2 Způsobilost k právním úkonům 

Způsobilost k právním úkonům se nabývá v plném rozsahu zletilostí, tedy 

dosažením věku 18 let (§8 ObčZ), narozdíl od manželství (§14 odst. 3 ZOR) není 

v případě registrovaného partnerství stanovena možnost jeho uzavření osobou, jejíž 

způsobilost k právním úkonům byla omezena. 

4.1.3 Svobodně daný souhlas 

Partnerství vzniká projevem vůle budoucích partnerů v podobě souhlasného 

svobodného prohlášení (§2 odst. 1 ZRP), nedostatek svobodné vůle je důvodem 

k prohlášení neexistence partnerství (§5 ZOR). 

4.1.4 Státní občanství České republiky 

Registrované partnerství ve smyslu zákona č. 115/2006 Sb. lze uzavřít pouze 

tehdy, pokud je alespoň jeden z budoucích partnerů občanem ČR. Tento požadavek, 

diskutovaný z hlediska jeho souladu s Listinou základních práv a svobod, vysvětluje 

důvodová zpráva k zákonu nevyjasněností evropských poměrů ohledně uznávání 

partnerství a přístupu k jeho úpravě a také tím, že je třeba vyloučit možnost uzavření 

registrovaného partnerství dvěma cizinci (problém by v takovém případě mohl nastat, 

pokud by např. zákony jejich domovského státu obdobný svazek neupravovaly). 

4.1.5 Překážka příbuzenství budoucích partnerů 

Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v přímé linii 

a sourozenci, tato překážka uzavření partnerství odpovídá téže překážce bránící 

uzavření manželství. 

4.1.6 Překážka dosud trvajícího manželství nebo partnerství 

Registrované partnerství nemůže uzavřít osoba, která již dříve vstoupila do 

jiného partnerství nebo manželství, které stále trvá, je třeba, aby takový dřívější svazek 

nejprve zanikl nebo byl prohlášen za neplatný. 

4.2 Uzavření registrovaného partnerství 

Registrované partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví 

učiněným formou souhlasného svobodného prohlášení těchto osob o tom, že spolu 
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vstupují do partnerství (§2 odst. 1 ZRP). Toto prohlášení se činí osobně (narozdíl od 

manželství nelze partnerství uzavřít v zastoupení) před matričním úřadem v kraji, kde je 

místo trvalého pobytu alespoň jednoho z partnerů, matriční úřady příslušné přijmout 

prohlášení (vždy jeden pro každý kraj) jsou stanoveny v příloze 1 vyhlášky č. 300/2006, 

kterou se provádí zákon o registrovaném partnerství (§2 odst. 2 ZRP). Pokud žádný 

z budoucích partnerů není přihlášen k trvalému pobytu na území ČR, je příslušným 

matričním úřadem Úřad městské části Brno-střed (§2 odst. 3 ZRP). Uzavření partnerství 

in extremis není v zákoně uvažováno. 

Prohlášení se činí před matrikářem, ještě předtím musí partneři uvést, že jim nejsou 

známy okolnosti vylučující vstup do partnerství (§3 odst. 1 a 2 ZRP). O prohlášení se 

sepisuje protokol, partnerství uzavřená na území ČR jsou předmětem evidence v knize 

registrovaného partnerství vedené matričním úřadem. Před uzavřením partnerství musí 

budoucí partneři předložit zákonem požadované doklady (§ 23 a n. ZRP) k prokázání 

totožnosti a způsobilosti ke vstupu do partnerství a vyplněný předepsaný tiskopis, zákon 

odlišně upravuje, které doklady jsou vyžadovány od občana ČR a které od cizince. 

Do knihy registrovaného partnerství (§27 až 35 ZRP) se zapisují prohlášení 

o uzavření partnerství, datum a místo prohlášení, osobní údaje partnerů apod., tyto údaje 

jsou neveřejné a nahlédnout do knihy registrovaného partnerství nebo činit z ní výpisy 

či opisy je povoleno jen zákonem stanovenému okruhu osob a orgánů. 

Jestliže je to potřeba, je prohlášení přítomen i tlumočník, oproti úpravě uzavírání 

sňatku (§3 odst. 2 ZOR) zákon o registrovaném partnerství nepožaduje přítomnost 

svědků ani výslovně nestanoví veřejnost prohlášení. Původní návrh nového občanského 

zákoníku naproti tomu vyžadoval, aby byli přítomni dva svědci a prohlášení bylo 

veřejné (§858 odst. 2 a §859 návrhu). 

Po provedení zápisu do knihy registrovaného partnerství se vydává doklad 

o uzavřeném partnerství (§34 ZRP), který obsahuje datum a místo uzavření partnerství, 

jména, příjmení a rodná čísla partnerů, jména a příjmení jejich rodičů, označení 

příslušného matričního úřadu atd., doklad je vydán pouze osobě, která partnerství 

uzavřela, nebo jejímu zplnomocněnému zástupci. 

Uzavřené partnerství mění rodinný stav partnerů a zapisuje se na místo rodinného 

stavu v občanském průkazu a jiných veřejných listinách (§38 ZRP), narozdíl od 

manželství není upraveno případné společné příjmení partnerů, původní návrh 
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občanského zákoníku s ním počítal, a to formou odkazu na úpravu manželství (§863 

odst. 3 návrhu). 

Stejně jako u manželství je možné nechat si jméno partnera zapsat do občanského 

průkazu jako nepovinný údaj (§3 odst. 4 písm. b zákona č. 328/1999 Sb., o občanských 

průkazech). 

4.3 Neexistence a neplatnost registrovaného partnerství 

Důvody vedoucí k neexistenci nebo neplatnosti partnerství zákon upravuje v §5 až 

§7. Partnerství nevznikne, pokud prohlášení vedoucí k jeho uzavření trpělo podstatnou 

vadou, zejména nedostatkem svobodného a úplného projevu vůle, nebo pokud bylo 

prohlášení učiněno v omylu týkajícím se právního úkonu vzniku partnerství. 

Neexistencí sankcionuje zákon také ta partnerství, jež spolu uzavřely osoby, z nichž ani 

jedna není občanem ČR nebo pokud bylo partnerství uzavřeno na základě nepravdivých 

údajů uvedených v předkládaných požadovaných dokumentech. 

Neplatnost partnerství nastává, pokud uzavření bránil zákonný zákaz (ohledně věku 

partnerů, jejich příbuzenství atd.), o takovém partnerství se má za to, že nevzniklo. 

Neplatnost nebo neexistenci partnerství prohlásí soud i bez návrhu, takový návrh 

může podat ten, kdo na věci prokáže právní zájem, takovou osobou může být jeden 

z partnerů, jeho příbuzný, potomek apod. 

Původní návrh nového občanského zákoníku rozlišoval zdánlivé, neexistentní, 

a neplatné partnerství, v případě, že projev vůle o vstupu do partnerství trpěl méně 

podstatnou vadou, tedy takovou, která neměla za následek neexistenci partnerství, mohl 

návrh na prohlášení partnerství za neplatné podat jen ten z partnerů, jehož projevu vůle 

se ona vada týkala, a to v propadné lhůtě jednoho roku ode dne, kdy tak vzhledem 

k okolnostem mohl nejdříve učinit, případně kdy se dověděl o pravém stavu věcí (§867 

odst. 2 návrhu). 

5 Zánik registrovaného partnerství 

5.1 Úmrtím, prohlášením za mrtvého 

Obdobně jako je tomu v případě zániku manželství, zákon (§14 až §17 ZRP) 

stanoví, že registrované partnerství zaniká smrtí jednoho z partnerů či jeho prohlášením 
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za mrtvého (partnerství zanikne dnem úmrtí partnera, resp. dnem, kdy rozhodnutí 

o prohlášení za mrtvého nabylo právní moci). 

Jestliže partner prohlášený za mrtvého žije, má se za to, že jeho partnerství 

nepřetržitě trvalo, pokud ale jeho dřívější partner již uzavřel nové partnerství příp. 

manželství, dřívější svazek se neobnoví. Nový návrh občanského zákoníku (§77 odst. 1 

nového návrhu) shodně pro manželství i pro registrované partnerství stanoví, že 

v případě mylného prohlášení za mrtvého se dřívější svazek neobnovuje nikdy. Tím je 

ošetřena teoretická možnost současné existence partnerství a manželství vzniklá tím, že 

nebyl novelizován § 22 ZOR. Ten stanovuje, že se neobnoví zaniklé manželství, jestliže 

mezitím manžel toho, kdo byl prohlášen za mrtvého, uzavřel manželství nové, ale 

neupravuje situaci, že by manžel osoby prohlášené za mrtvou uzavřel nikoli nové 

manželství, ale registrované partnerství9. 

5.2 Rozhodnutím soudu 

Pro ukončení registrovaného partnerství za života partnerů zákon neužívá pojmu 

rozvod, ten zůstává vyhrazen pro označení konce manželství, je užíván pojem zrušení 

partnerství rozhodnutím soudu. 

Soud rozhoduje o zrušení partnerství vždy, a to na návrh kteréhokoli z partnerů, 

žalobce musí prokázat, že partnerský vztah již fakticky netrvá, soud však tuto 

skutečnost nezkoumá, pokud se k návrhu připojí i druhý partner. 

5.3 Dohodou partnerů podle původního návrhu nového občanského 
zákoníku 

Zákon o registrovaném partnerství neumožňuje zánik partnerství bez zásahu soudu, 

jinak tomu ovšem bylo v původně navrhovaném občanském zákoníku, jehož § 871 

upravoval možnost zrušení partnerství dohodou partnerů, pro niž byla vyžadována 

písemná forma a která musela být předložena k zápisu matričnímu úřadu, který zapsal 

projev vůle o vstupu do partnerství. Účinky takovéto dohody nastávaly zápisem do 

matriky. Jestliže se partneři nedohodli, partnerství mohlo být zrušeno na návrh 

                                                 
9 Na tento problém upozorňuje např. L. Klega v článku Manželem i registrovaným partnerem zároveň?, 
týž problém uvádí také M. Hrušáková v publikaci České rodinné právo, v části věnované registrovanému 
partnerství, a jako řešení nabízí výklad per analogiam založený na vztahu mezi partnerstvím 
a manželstvím, kdy jedno vylučuje druhé. Nový návrh občanského zákoníku již tuto situaci řeší zcela 
jednoznačně. 
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kteréhokoli z nich soudem, pro rozhodnutí o zrušení bylo však třeba prokázat rozvrat 

vztahu a nemožnost nápravy (§ 872 návrhu). 

6 Právní následky zániku registrovaného partnerství 

Zánik registrovaného partnerství znamená změnu v postavení bývalých partnerů 

v oblastech, jichž se dotklo uzavření partnerství. Tak může dojít ke vzniku vyživovací 

povinnosti mezi bývalými partnery (viz bod 7.2.2), je třeba také vyřešit majetkové 

vztahy bývalých partnerů včetně nájmu bytu (viz bod 10) nebo nabytí dědictví 

pozůstalým partnerem (viz bod 9). 

Zánik partnerství má vliv na postavení partnera i v řadě dalších oblastí práva 

soukromého i veřejného, bývalí partneři již nadále nejsou v postavení osob blízkých, 

nejsou společně posuzovanými osobami pro účely práva sociálního zabezpečení, 

skutečnost, že partnerství zaniklo, je zapsána do občanského průkazu atd. 

Původní návrh nového občanského zákoníku stanovoval, že pro (především 

majetkové) následky zániku partnerství (viz bod 8.3.2) se použijí obdobně ustanovení 

o následcích zániku manželství (§873 návrhu). Ohledně práv a povinností partnerů po 

zániku partnerství, které plynou z jednotlivých předpisů soukromého a veřejného práva, 

mělo být užito ustanovení vztahujících se k zániku manželství, nebylo-li stanoveno jinak 

(§ 874 návrhu). Partner, který přijal příjmení druhého, se mohl do šesti měsíců od zániku 

zapsaného partnerství rozhodnout pro užívání svého původního příjmení (§642 návrhu). 

7 Vzájemná práva a povinnosti partnerů 

Původní návrh nového občanského zákoníku výslovně umožňoval osobám, které 

měly v úmyslu spolu vstoupit do partnerství, smluvně si upravit vzájemné budoucí 

poměry, a to i pro případ zániku partnerství. Pro smlouvu byla vyžadována forma 

veřejné listiny (§869 odst. 2 návrhu). Současná úprava takovéto ustanovení neobsahuje. 

7.1 Osobní práva a povinnosti 

Při úpravě práv a povinností, které partnerům vznikají v souvislosti s uzavřením 

registrovaného partnerství, zvolil zákonodárce metodu výčtu jednotlivých práv 

a povinností, a to v minimálním rozsahu, a stanovil, že partneři mají stejná práva 

a povinnosti (§8 odst. 1 ZRP). Ve srovnání se zákonem o rodině, který byl inspirací pro 

úpravu těchto otázek v zákoně o registrovaném partnerství, není stanoven výčet 
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konkrétních vzájemných povinností partnerů, zatímco manželům je zákonem uložena 

povinnost žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si apod. 

(§18 ZOR). Původní návrh nového občanského zákoníku tyto povinnosti partnerům 

ukládal a stanovil, že pro vzájemná práva a povinnosti partnerů se použijí obdobně 

ustanovení vztahující se na manžele (§869 návrhu), kromě ustanovení o osvojení. 

O záležitostech partnerského soužití rozhodují oba partneři společně, pokud se 

nedohodnou o podstatné věci týkající se jejich soužití, rozhodne na návrh některého 

z nich soud (§8 odst. 2 ZRP). Partneři se mohou navzájem zastupovat v běžných 

záležitostech a přijímat jeden za druhého běžná plnění, z jednání jednoho partnera jsou 

při obstarávání běžných záležitostí partnerství zavázáni oba partneři, solidární ručení 

partnerů ani oprávnění se vzájemně zastupovat nenastává, pokud je třetí osobě známo, 

že partner takové účinky proti ní výslovně vyloučil (§9 odst. 1 až 3 ZRP). 

7.2 Vyživovací povinnost mezi partnery 

7.2.1 Za trvání partnerství 

Poměrně podrobně je v zákoně o registrovaném partnerství upravena vzájemná 

vyživovací povinnost partnerů (§10 až §12 ZRP), její úprava byla převzata ze zákona 

o rodině vztahujícího se na manžele. Zákon stanoví, že partneři mají vzájemnou 

vyživovací povinnost, která předchází vyživovací povinnosti dětí, má-li některý 

z partnerů nějaké. Rozsah této povinnosti je stanoven tak, že hmotná a kulturní úroveň 

obou partnerů má být zásadně stejná. Jestliže partner tuto povinnost neplní dobrovolně, 

určí její rozsah soud na návrh kteréhokoli z partnerů. 

Při určování rozsahu výživného soud přihlíží k odůvodněným potřebám 

oprávněného a ke schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného 

partnera i k podílu každého z partnerů na péči o společnou domácnost. Zkoumá také to, 

jestli se povinný partner bez závažného důvodu nevzdal výhodného zaměstnání, 

výdělečné činnosti nebo jiného majetkového prospěchu apod.  

Pro vyživovací povinnost za trvání partnerství i mezi bývalými partnery platí 

některá společná ustanovení. Podle nich vzájemná vyživovací povinnost partnerů 

předchází vyživovací povinnosti dětí, má-li je některý z partnerů. Výživné nelze 

partnerovi přiznat, bylo-li by to v rozporu s dobrými mravy. Výživné se poskytuje 

v pravidelných částkách, právo na něj se nepromlčuje, práva na jednotlivá plnění se 
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však promlčují. Změna nebo zrušení rozhodnutí o výživném je možná pouze na návrh 

novým rozhodnutím soudu. 

7.2.2 Po zrušení partnerství 

V souvislosti se zrušením registrovaného partnerství rozhodnutím soudu zákon 

upravuje vyživovací povinnost mezi bývalými partnery (§11 a §12 ZRP), a to obdobně 

vyživovací povinnosti, kterou k sobě mají rozvedení manželé (§92 až §94 ZOR). 

V případě, že je partnerství zrušeno, může bývalý partner, který není schopen se 

sám živit, žádat od druhého partnera, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle 

svých schopností, možností a majetkových poměrů; pokud mezi nimi nedojde k dohodě, 

rozhodne o výživném soud na návrh kteréhokoli z nich. 

Tomu z partnerů, který se na trvalém rozvratu společného vztahu nepodílel a jemuž 

byla zrušením partnerství způsobena závažná újma, může soud přiznat výživné ve 

stejném rozsahu, v jakém by vznikla vyživovací povinnost v případě, že partnerské 

soužití by nebylo zrušeno, tedy v takovém rozsahu, aby hmotná i kulturní úroveň obou 

partnerů byla stejná (§ 10 odst. 2 ZRP). Přiznání výživného v této výši je možné až po 

dobu tří let od zrušení partnerství. 

Právo na výživné mezi bývalými partnery zaniká ze zákonem stanovených důvodů, 

kterými jsou smrt nebo prohlášení za mrtvého povinného partnera, uzavření nového 

partnerství či manželství oprávněným partnerem nebo vyplacení jednorázové částky na 

základě písemné smlouvy uzavřené bývalými partnery. 

8 Majetkové vztahy partnerů 

8.1 Za trvání partnerství 

Protože mezi partnery nevzniká, narozdíl od manželů, žádné majetkové 

společenství, na jejich vzájemné majetkové vztahy dopadají ustanovení občanského 

zákoníku o vlastnictví a podílovém spoluvlastnictví. Pokud si při nabytí věci do 

spoluvlastnictví ze společných finančních prostředků partneři nedohodnou něco jiného, 

jsou jejich podíly na věci stejné (§137 odst. 2 ObčZ). Je samozřejmě možné, aby své 

majetkové vztahy upravili smluvně a stanovili si např., že daná věc bude ve výlučném 

vlastnictví jen jednoho z nich. 
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Z obecné úpravy spoluvlastnictví (§139 odst. 1 a 2 ObčZ) dále plyne, že 

o hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou počítanou podle 

velikosti jejich podílů. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, 

rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. 

8.2 Po zániku partnerství 

V případě zániku partnerství je třeba spoluvlastnictví partnerů zrušit a provést jeho 

vypořádání. Na něm se mohou partneři dohodnout, v případě nemovitosti zapsané 

v katastru nemovitostí musí být jejich dohoda písemná a také podléhá povinnému 

vkladu do katastru (§141 odst. 1 ObčZ). Pokud k dohodě nedojde, zruší spoluvlastnictví 

na návrh kteréhokoli z partnerů soud, který také provede vypořádání. Při něm přihlédne 

především k velikosti podílů a účelnému využití věci. Jestliže není rozdělení věci 

možné, přikáže ji do výlučného vlastnictví jednoho z partnerů, který je povinen 

poskytnout za ni druhému přiměřenou náhradu. Pokud žádný ze spoluvlastníků - 

partnerů věc do svého vlastnictví nechce, rozhodne soud o jejím prodeji a mezi partnery 

rozdělí výtěžek z prodeje podle velikosti jejich podílů (§142 odst. 1 ObčZ). 

8.3 Majetkové vztahy partnerů v původním návrhu nového občanského 
zákoníku 

Původní návrh nového občanského zákoníku počítal s tím, že poté, co nabude 

účinnosti, bude partnerům, kteří svůj svazek uzavřeli již dříve, dána možnost se 

rozhodnout, zda se jejich majetkové poměry budou i nadále řídit dosavadní úpravou, 

nebo zda je chtějí upravit jinak, v mezích nového zákoníku, taková smlouva by musela 

mít formu veřejné listiny (§2766 návrhu). 

8.3.1 Za trvání partnerství 

Ve srovnání s dosavadní úpravou bylo jednou z nejvýznamnějších změn, které 

přinášel původní návrh nového občanského zákoníku, vztažení ustanovení 

o manželském majetkovém právu i na vzájemné majetkové vztahy partnerů, což 

znamenalo, že i mezi partnery vznikne majetkové společenství obdobné společnému 

jmění manželů. Podobně jako snoubencům, resp. manželům nabízel tento návrh 

možnost si před vstupem do partnerství (§869 odst. 2 návrhu) nebo později (§590 

návrhu) vzájemné vztahy upravit odlišně dohodou. 
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Pro majetkové vztahy partnerů ohledně jejich společného majetku původní návrh 

předvídal trojí možný režim: zákonný, smluvní a založený rozhodnutím soudu. Podle 

zákonného režimu (§591 a n. návrhu) bylo součástí společného majetku to, co nabyl 

jeden z partnerů nebo oba společně za trvání partnerství, včetně zisku pocházejícího 

z majetku ve výlučném vlastnictví jednoho partnera, kromě stanovených výjimek, mezi 

které patřil majetek sloužící výhradní potřebě jen jednoho partnera, majetek, který jeden 

z partnerů nabyl dědictvím nebo darem, nestanovil-li zůstavitel či dárce jinak, nebo 

který partner nabyl za majetek náležející do jeho výlučného vlastnictví apod. Součástí 

majetkového společenství partnerů byly i závazky převzaté za trvání partnerství, vyjma 

závazků, které se týkaly majetku náležejícímu výhradně jednomu z partnerů a které 

přesahovaly hodnotu zisku z tohoto majetku, a závazků, jež převzal jeden z partnerů bez 

souhlasu druhého a které přesahovaly rámec obstarávání běžných záležitostí 

domácnosti. 

Správu jmění v zákonném režimu (§591 a n. návrhu) vykonávali oba partneři nebo 

jeden z nich, podle vzájemné dohody; z právních úkonů týkajících se společného 

majetku byli oba zavázáni společně a nerozdílně, oba byli také stejně nositeli práv 

a povinností plynoucích ze společného majetku. V záležitostech přesahujících obvyklou 

správu společného majetku museli dát svůj souhlas oba partneři, jinak se ten, který 

souhlas odepřel, mohl dovolat neplatnosti takového jednání. V krajním případě mohl na 

návrh partnera rozhodnout soud. 

Smluvený režim (§599 a n. návrhu) vznikl na základě smlouvy, kterou spolu 

partneři uzavřeli před vstupem do partnerství, nebo kdykoli během trvání partnerství. 

Smluveným režimem mohl být režim oddělených jmění, režim vyhrazující vznik 

společného jmění ke dni zániku partnerství nebo režim rozšíření nebo zúžení rozsahu 

společného jmění v zákonném režimu. Partneři si smluvně mohli sjednat cokoli, co 

zákon nezakazoval, zejména nebylo možno dotknout se práv třetí osoby, ledaže by se 

smlouvou souhlasila. Původní návrh počítal s vytvořením veřejného seznamu podle 

zvláštního zákona, do něhož měly být zapisovány smlouvy o partnerském majetkovém 

režimu a vše, co tento režim mění (s tímto postupem počítá i §637 nového návrhu, 

i když samozřejmě jen pro manželství), čímž by byla poskytnuta ochrana třetím 

osobám. Důvodová zpráva také uváděla, že díky této evidenci se mohou partneři vůči 

třetím osobám dovolat smlouvy o majetkovém režimu, protože lze předpokládat, že 
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osoba řádně pečující o svá práva se se stavem zápisu v evidenci seznámí, a proto jí bude 

obsah smlouvy znám. Vedením rejstříku smluv zpráva navrhovala pověřit soud, 

Notářskou komoru, soukromé registrátory apod. 

Správa majetku ve smluvním režimu (§610 a n. návrhu) byla rovněž předmětem 

dohody partnerů, i v případě, že by správu obstarával jediný partner, musel získat 

souhlas druhého, pokud se jednalo o dispozice společným obydlím nebo celým 

společným majetkem. 

Ke vzniku režimu založeného rozhodnutím soudu (§605 a n. návrhu) původní návrh 

nového občanského zákoníku vyžadoval existenci závažného důvodu, kterým mohlo být 

např. to, že se jeden z partnerů stal neomezeně ručícím společníkem v obchodní 

společnosti, začal podnikat, podstupuje nepřiměřená rizika atd. V takovém případě soud 

na návrh jednoho z partnerů zúžil rozsah společného majetku nebo majetkové 

společenství partnerů zcela zrušil. Změnit tento režim bylo možné pouze rozhodnutím 

soudu nebo smlouvou partnerů. 

Pokud se partneři nedohodli nebo pokud jednání jednoho z nich při správě 

společného majetku v režimu založeném soudním rozhodnutím bylo zjevně v rozporu se 

zájmy druhého partnera, rozhodl o správě majetku soud (§612 návrhu). 

8.3.2 Po zániku partnerství 

K zániku majetkového společenství partnerů došlo společně se zánikem partnerství, 

a bylo tedy nezbytné provést vypořádání majetkových vztahů bývalých partnerů (§618 

a n. návrhu). Vypořádání mohlo být provedeno na základě dohody nebo, pokud se 

partneři nedohodli, rozhodnutím soudu na návrh kteréhokoli z nich. 

Pokud do tří let od zániku partnerství k vypořádání nedošlo ani nebyl podán návrh 

soudu, uplatnila se domněnka, že hmotné movité věci náleží tomu, kdo je výlučně užívá 

jako vlastník, a ostatní součásti majetkového společenství přecházejí do podílového 

spoluvlastnictví obou partnerů, přičemž jejich podíly jsou stejné. 

Návrh stanovoval i pravidla vzájemného vypořádání v situaci, kdy k uvedenému 

způsobu vypořádání nedošlo; pak každý z partnerů hradil to, co ze společného majetku 

bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek, a měl právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, 

co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek, přičemž se přihlédlo 

i k tomu, jakou měrou se každý z partnerů o nabytí společného majetku zasloužil atd. 
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9 Postavení partnerů v dědickém právu 

Přijetí zákona o registrovaném partnerství přineslo, mimo jiné, také změnu 

ustanovení občanského zákoníku týkajících se dědického práva. Partneři jsou tak 

z hlediska dědického práva zrovnoprávněni s manžely a pozůstalý partner je k dědictví 

v zákonné posloupnosti povolán za stejných podmínek jako manžel. 

Podle §473 odst. 1 ObčZ dědí partner v první dědické skupině společně se 

zůstavitelovými dětmi, každý z nich stejným dílem. 

Pokud nedědí zůstavitelovi potomci, je partner povolán k dědictví v druhé dědické 

skupině (§474 ObčZ) vedle rodičů zůstavitele a osob, které se zůstavitelem žily nejméně 

po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu 

pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele. V této 

skupině dědí partner vždy nejméně polovinu dědictví, ostatní dědicové dědí stejným 

dílem. 

Nový návrh občanského zákoníku partnery z první dědické třídy (v ní dědí jen děti 

a manžel zůstavitele, §1461 odst. 1 návrhu) vypustil, pravděpodobně v důsledku 

opomenutí, protože důvodová zpráva uvádí, že první dědická třída je navržena shodně 

s §473 platného občanského zákoníku (a původní návrh ji takto obsahoval), jiným 

vysvětlením by mohlo být to, že v návrhu je upřednostňována možnost zůstavitele 

pořídit o svém majetku závětí, popř. dědickou smlouvou a zákonná posloupnost je 

upravena jako subsidiární (§1459 odst. 1 návrhu). 

Partner je podle tohoto návrhu zákonným dědicem až v druhé dědické skupině; v ní 

dědí, nedědili-li zůstavitelovi potomci, manžel a rodiče zůstavitele a osoby, které se 

zůstavitelem žily nejméně jeden rok před jeho smrtí ve společné domácnosti a které o ni 

z tohoto důvodu pečovaly (za těchto podmínek může tedy dědit i partner) nebo byly na 

zůstavitele odkázány výživou. Dědí se rovným dílem, manžel vždy nejméně polovinu 

pozůstalosti (§1462 návrhu). Nedědí-li manžel ani rodiče zůstavitele, ve třetí skupině 

dědí stejným dílem spolužijící osoby (a tedy i partner) a sourozenci zůstavitele (§1463 

odst. 1 a 2 návrhu). 
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9.1 Postavení partnerů v dědickém právu podle původního návrhu 
nového občanského zákoníku 

Také v původním návrhu občanského zákoníku bylo postavení partnera v dědickém 

právu stejné jako postavení manžela, partner nebyl v příslušných ustanoveních zmíněn 

výslovně, ale v souladu s §869 odst. 2 návrhu byl manželem míněn i zapsaný partner. 

Partner byl k dědictví povolán v první a druhé dědické skupině stejně jako podle 

současné úpravy (§1434 a §1435 návrhu). Původní (a stejně tak i nový) návrh upravoval 

také institut dědické smlouvy (§1381 návrhu, §1408 nového návrhu), jako právního 

úkonu ve formě veřejné listiny, jímž zůstavitel povolává druhou smluvní stranu nebo 

třetí osobu za dědice a druhá strana to přijímá. Tuto smlouvu mohli partneři uzavřít 

a povolat jeden druhého za dědice (§1391 odst. 1 návrhu); protože se jednalo 

o smlouvu, bylo třeba, aby partneři byli způsobilí se smluvně zavazovat. Smlouva 

zakládala práva a povinnosti partnerů, a proto nemohla být jednostranně změněna nebo 

zrušena. Pokud si partneři neurčili jinak, zánikem partnerství se smlouva automaticky 

nerušila, při zrušení partnerství rozhodnutím soudu mohl její zrušení požadovat 

kterýkoli z partnerů. Práva a povinnosti ze smlouvy se rušily prohlášením partnerství za 

neplatné (§1392 návrhu). 

Při úpravě zákonné dědické posloupnosti původní návrh pamatoval také na ochranu 

osob, které jsou nepominutelnými dědici (§1464 návrhu) nebo byly na zůstavitele 

odkázány výživou nebo, jak uváděla důvodová zpráva, jejich ochranu vyžadovala 

slušnost (pozůstalý partner nebo manžel, matka zůstavitelova dítěte, která za něho 

nabyla provdána, rodiče zůstavitele atd.), ale jimž byl jejich zákonný podíl odepřen 

nebo zkrácen např. tím, že je zůstavitel výslovně pominul v závěti (§1464 až §1468 

návrhu). Za těchto podmínek, pokud pozůstalý partner nebyl schopen se sám živit, mělo 

mu být z pozůstalosti poskytnuto nutné zaopatření, pokud se mu ho nedostávalo, 

nejvýše však tolik, kolik by činila polovina jeho zákonného podílu. Takovéto zaopatření 

mu mohlo být poskytováno nejvýše do uzavření nového svazku, nemohlo být 

poskytováno partnerovi, který se zůstavitelem bez vážného důvodu nesdílel společnou 

domácnost, byl nezpůsobilý být dědicem nebo který se dědictví zřekl či je odmítnul 

(§1465 odst. 1 návrhu). 

Pozůstalému partnerovi náležela z pozůstalosti slušná výživa po dobu šesti týdnů 

od smrti zůstavitele (§1465 odst. 2 návrhu). 
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10 Nájem bytu 

Uzavřením registrovaného partnerství nevzniká partnerům, narozdíl od manželů 

(§703 odst. 1 ObčZ), automaticky společný nájem bytu, tomu z partnerů, který nemá 

uzavřenu nájemní smlouvu, vzniká pouze právo byt užívat (§705a odst. 1 ObčZ). 

Partneři samozřejmě mohou s pronajímatelem uzavřít smlouvu o společném nájmu bytu 

podle §700 ObčZ. V případě zrušení partnerství rozhodnutím soudu či vyslovením 

neplatnosti nebo neexistence partnerství právo tohoto partnera byt užívat zaniká (§705a 

odst. 3 ObčZ). 

Pokud k zániku partnerství dojde úmrtím partnera, který měl byt v nájmu, přejde 

nájem na pozůstalého partnera, pokud tento žil se zesnulým v den jeho smrti ve 

společné domácnosti a nemá vlastní byt. Za stejných podmínek může nájem k bytu 

přejít také na děti, rodiče, sourozence, zetě nebo snachu; přejde-li nájem na více osob 

zároveň, dojde ke vzniku společného nájmu (§706 odst. 1 ObčZ). 

10.1 Společné bydlení partnerů v původním návrhu nového občanského 
zákoníku 

10.1.1 Za trvání partnerství 

Narozdíl od současné úpravy původní návrh nového občanského zákoníku ohledně 

bydlení zapsaných partnerů odkazoval (§869 odst. 2 návrhu) na úpravu bydlení 

manželů. 

Obydlím partnerů se rozumělo místo, kde mají partneři společnou domácnost a kde 

společně bydlí (§625 odst. 1 návrhu). Pokud byl obydlím partnerů dům nebo byt a jeden 

z partnerů měl výhradní právo v něm bydlet, a to jiné než závazkové právo, druhému 

partnerovi vznikalo právo bydlení. Bylo přitom lhostejné, zda výhradní právo jednoho 

z partnerů vzniklo před uzavřením partnerství nebo až poté (§626 návrhu). 

Pokud byl obydlím partnerů dům nebo byt, ke kterému měl jeden z partnerů ke dni 

uzavření zapsaného partnerství nájemní právo, vzniklo společné nájemní právo oběma 

partnerům dnem uzavření partnerství, při pozdějším uzavření smlouvy vznikl společný 

nájem její účinností (§627 odst. 1 návrhu). Společný nájem vznikal za uvedených 

podmínek, pokud si partneři nedohodli jinak (§627 odst. 2 návrhu). Ze společného 

nájemního práva byli oba partneři zavázáni společně a nerozdílně (§628 odst. 1 návrhu). 
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Partner, který měl právo nakládat společným obydlím, jej bez písemného souhlasu 

druhého partnera nesměl zcizit nebo k němu zřídit právo, jehož výkon by byl 

neslučitelný s bydlením partnerů, v případě společného nájmu nesměl tento nájem 

ukončit nebo jej omezit právem, jehož výkon by byl neslučitelný s bydlením partnerů. 

Nebyl-li souhlas poskytnut, mohl se druhý partner dovolat neplatnosti takového jednání 

(§629 až §631 návrhu). 

Návrh nového zákoníku upravoval také ochranu partnera nebo jiného obyvatele 

společné domácnosti, který se stal obětí domácího násilí ze strany druhého partnera, 

v takovém případě mohl soud rozhodnout o omezení nebo vyloučení práva tohoto 

partnera bydlet ve společném bytě či domě (§633 odst. 1 návrhu), a to na dobu nejvýše 

šesti měsíců, mohl však, byly-li pro to závažné důvody, na návrh rozhodnout znovu 

(§635 návrhu). 

10.1.2 Po zániku partnerství 

Pokud partnerství zaniklo smrtí jednoho u partnerů a oba partneři měli nájemní 

právo k domu nebo bytu, zůstal nájemcem pozůstalý partner (§650 odst. 1 návrhu). 

Pokud měl nájemní právo jen jeden z partnerů a partnerství zaniklo jeho smrtí, 

odkazoval návrh na ustanovení o nájmu bytu, podle něhož v takovém případě nájem 

přechází na člena domácnosti na dobu dvou let (§1997 návrhu), pozůstalý partner byl 

tedy tímto způsobem chráněn. 

Bylo-li členů domácnosti více, přešel nájem na každého z nich (§1998 odst. 1 

návrhu). Za člena domácnosti mohl partner - nájemce přijmout bez souhlasu 

pronajímatele jen svého partnera a nezletilé dítě, vlastní, partnerovo nebo svěřené do 

péče, k přijetí jiné osoby byl nutný souhlas pronajímatele (§1991 odst. 2 návrhu). 

Pokud partnerství zaniklo zrušením rozhodnutím soudu, partneři měli k domu či 

bytu stejné nebo společné právo a nedospěli k dohodě, soud na návrh jednoho z nich 

zrušil toto právo tomu partnerovi, po němž bylo možno spravedlivě žádat, aby společné 

bydlení opustil (§652 odst. 1 návrhu). 

Pokud partnerství zaniklo rozhodnutím soudu a jeden z partnerů měl k domu či 

bytu slabší právo nebo právo odvozené od práva druhého partnera a partneři nedospěli 

k dohodě, mohl ten, jehož právo bylo silnější (věcné nebo závazkové), žádat před 
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soudem vystěhování toho, jehož právo bylo slabší (např. právo bydlet) nebo odvozené 

od práva druhého partnera (§653 a §654 návrhu). 

11 Rodičovství partnerů 

To, že osoba uzavřela registrované partnerství, nevylučuje možnost, že se stala 

nebo stane rodičem dítěte, a proto zákon musel upravit také otázku vztahu rodiče 

žijícího v partnerství k nezletilému dítěti a také otázku vztahu druhého partnera 

k tomuto dítěti. 

Zákon sice neumožňuje osvojení osobami žijícími v partnerství, ale to nijak nemění 

skutečnost, že právně je i registrovaný partner stále rodičem dítěte s odpovídajícími 

právy a povinnostmi plynoucími z jeho  rodičovské odpovědnosti ve smyslu zákona 

o rodině, která nemohou být omezena z důvodu vstupu do registrovaného partnerství. 

Partnerství také nebrání tomu, aby dítě mohlo být svěřeno do výchovy svého rodiče, 

který je registrovaným partnerem. Rodiči – partnerovi je uložena povinnost zajistit 

vývoj dítěte, chránit jeho zájmy při použití přiměřených výchovných prostředků tak, 

aby nebyla ohrožena důstojnost dítěte, jeho zdraví a tělesný, rozumový a mravní vývoj 

(§13 odst. 1 ZRP). Táž povinnost plyne také z §32 odst. 2 zákona o rodině. 

11.1 Možnost osvojení partnery 

Partnerům není zákonem umožněno osvojení dítěte (§13 odst. 2 ZRP), a to bez 

rozdílu, není tedy možné osvojení společné (to je dle §66 odst. 1 ZOR vyhrazeno pouze 

manželům) ani osvojení pouze jedním z partnerů. Podle důvodové zprávy k zákonu je 

tak vyjádřena preference náhradní výchovy dítěte heterosexuálním párem. Na osvojení, 

ke kterému došlo před uzavřením partnerství, nemá vstup do tohoto svazku vliv. 

Zákon o registrovaném partnerství ani zákon o rodině nevylučuje možnost svěření 

dítěte do výchovy registrovanému partnerovi podle §45 ZOR, k takovému svěření do 

výchovy je třeba, aby partner poskytoval záruku jeho řádné výchovy a se svěřením 

souhlasil. Není vyloučena ani možnost pěstounské péče podle §45a a n. ZOR, pokud to 

zájem dítěte vyžaduje a osoba partnera jakožto pěstouna poskytuje záruku řádné 

výchovy dítěte. Osoba žijící v registrovaném partnerství se může stát také poručníkem 

dítěte podle §78 a n. ZOR. 
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Pokud jeden z partnerů pečuje o dítě a oba partneři spolu žijí ve společné 

domácnosti, vztahuje se povinnost chránit vývoj a výchovu dítěte i na druhého partnera 

(§13 odst. 3 ZRP); jde o obdobu povinnosti podílet se na výchově dítěte uložené 

nevlastnímu rodiči podle § 33 ZOR. 

11.2 Možnost využití asistované reprodukce 

Přístup k možnosti využít umělého oplodnění je podle české legislativy vyhrazen 

pouze párům složeným z muže a ženy (§27 odst. 3 ZPZL). 

12 Sociální zabezpečení partnerů; postavení partnerů 
v pracovním právu 

12.1 Pracovní právo 

Zákon o zaměstnanosti i zákoník práce stanoví zákaz přímé i nepřímé diskriminace 

z důvodu sexuální orientace (§4 odst. 2 ZZaměst, §16 odst. 2 ZP).), stanoví také, že 

mezi partnery, stejně jako mezi manžely, nemůže vzniknout pracovněprávní vztah, ať 

již pracovní poměr nebo právní vztah založený některou z dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr (§318 ZP). 

Pokud jeden z partnerů podnikal, může pozůstalý partner po jeho smrti v živnosti 

pokračovat až do skončení řízení o projednání dědictví, a to i v případě, že by nebyl 

dědicem, pakliže je spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti (§13 

odst. 1 písm. b a c ŽZ). Jestliže se v živnosti rozhodne pokračovat, je povinen to do tří 

měsíců od úmrtí partnera – podnikatele oznámit živnostenskému úřadu, pokud ale 

nesplňuje podmínky stanovené zákonem (věk minimálně 18 let, způsobilost k právním 

úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost atd.) nebo mu např. brání zákonná překážka 

provozování živnosti, je povinen za tímto účelem ustanovit odpovědného zástupce, 

který má požadovanou způsobilost (§13 odst. 2 ŽZ). 

Poté, co je řízení o dědictví ukončeno, může pozůstalý partner pokračovat 

v živnosti, pokud nabyl majetkové právo vztahující se k jejímu pokračování. To musí 

oznámit živnostenskému úřadu do jednoho měsíce po skončení dědického řízení. Poté je 

úřadem zapsán do živnostenského rejstříku, jeho oprávnění má však omezenou dobu 

platnosti, a to šest měsíců od skončení dědického řízení (§13 odst. 4 ŽZ). 
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12.2 Sociální zabezpečení 

Osoby žijící v registrovaném partnerství nemají nárok na vdovský/vdovecký 

důchod v případě úmrtí jedné z nich, toto zabezpečení je určeno pouze pro manžele 

(§49 ZDP). 

Pro rozhodnutí o přiznání nároku na některé dávky sociálního zabezpečení jsou 

partneři společně posuzovanými osobami, a to pro potřeby zákona o životním 

a existenčním minimu (§4 odst. 1 písm. b ZŽEM) nebo z hlediska zákona o státní 

sociální podpoře (§7 odst. 2 písm. c ZSSP), což má vliv např. na přiznání příspěvku na 

bydlení, přídavku na dítě apod. 

Uzavření registrovaného partnerství má také vliv na poskytování peněžité pomoci 

osamělému zaměstnanci, který pečuje o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu 

nebo o dítě, jehož matka zemřela, protože tato pomoc je poskytována výhradně 

osamělému zaměstnanci, který nežije s družkou nebo v registrovaném partnerství (§12a 

odst. 1 ZProdl). 

Zákon také stanovuje, že osobám blízkým ve smyslu §116 ObčZ, tedy také 

partnerovi, jsou zdravotničtí pracovníci oprávněni sdělovat informace ohledně 

zdravotního stavu pacienta – partnera, je-li to třeba k zajištění vhodné péče nebo 

k ochraně zdraví blízkých osob (§23 odst. 1 ZPZL). 

13 Vliv přijetí zákona o registrovaném partnerství na 
postavení partnerů v dalších oblastech práva 

Přijetí zákona o registrovaném partnerství znamenalo změnu řady dalších zákonů, 

ať již jen vložením odkazu na partnerství tam, kde bylo upraveno postavení manželů, 

nebo vytvořením zcela nových ustanovení. Řada těchto změn již byla zmíněna 

v předchozím textu, některé další jsou shrnuty níže. 

13.1 Občanské právo 

Podle občanského zákoníku jsou partneři osobami blízkými ve smyslu §116 ObčZ; 

po smrti osoby, která uzavřela registrované partnerství, může pozůstalý partner 

uplatňovat právo na ochranu osobnosti zesnulého (§15 ObčZ). 
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13.2 Trestní právo 

Z hlediska trestního práva jsou si partneři navzájem osobami blízkými ve smyslu 

§89 odst. 8 TZ, stejně jako podle §68 odst. 4 zákona o přestupcích. Zákonem stanovené 

přestupky, k nimž došlo mezi blízkými osobami, lze projednávat pouze na návrh 

postižené osoby (§68 odst. 1 PřestZ). 

Trestní řád upravuje právo odepřít výpověď proti obviněnému partnerovi nebo 

právo odepřít výpověď, jestliže by jí bylo partnerovi způsobeno nebezpečí trestního 

stíhání (§100 odst. 1 a 2 TŘ). U stanovených trestných činů, pokud by se jich dopustil 

partner poškozeného, je trestní stíhání možné pouze se souhlasem tohoto poškozeného 

partnera (§163 odst. 1 TŘ). 

Partner má též možnost zvolit svému obviněnému partnerovi obhájce, pokud si ho 

nezvolil sám (§37 odst. 1 TŘ). Zákon mu dává také právo napadnout rozsudek ve 

prospěch obžalovaného partnera (§247 odst. 2 TŘ). 

13.3 Zdanění partnerů 

Uzavření partnerství nemá žádný vliv z hlediska daně z příjmu fyzických osob, 

narozdíl od manželství, neboť manželé mohou za stanovených podmínek uplatnit slevu 

na dani ve výši 24 840 Kč (§35ba odst. 1 písm. d DPříj). 

Oproti uzavření manželství (které vede k zařazení manželů do I. skupiny spolu 

s příbuznými v řadě přímé), nemá registrované partnerství automaticky vliv na 

postavení partnerů z hlediska zdanění daní dědickou a darovací; rozdělení osob do 

skupin pro účely výpočtu daně řadí partnery do II. skupiny, pokud ve společné 

domácnosti žili a z tohoto důvodu o ni pečovali alespoň jeden rok před převodem nebo 

před úmrtím zůstavitele, nebo do III. skupiny spolu s ostatními fyzickými 

a právnickými osobami (§11 DDědic). Osoby zařazené v I. a II. skupině jsou od placení 

dědické a darovací daně osvobozeny (§19 odst. 1 a 3 DDědic), osoby v III. skupině platí 

daň ve výši 7% ze základu daně do 1 milionu Kč, jde o progresivní sazbu, která se poté 

zvyšuje v závislosti na výši základu daně (§14 DDědic). Sazba daně z převodu 

nemovitostí je pro všechny skupiny stanovena jednotně ve výši 3% ze základu daně 

(§15 DDědic). 
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Pacte civil de solidarité 

14 Terminologická poznámka 

Vzhledem k tématu této práce bylo nezbytné vyřešit otázku používání 

a eventuálního překladu některých francouzských termínů popisujících instituty typické 

pro francouzské právní prostředí. Především se jedná o institut Pacte civil de solidarité, 

na jehož porovnání s českým institutem registrovaného partnerství je tato práce 

zaměřena. 

Označení Pacte civil de solidarité (PACS) lze do českého jazyka převést např. jako 

Občanskou smlouvu o vzájemné solidaritě10 nebo Pakt solidarity11, protože však 

v českém prostředí není k dispozici institut zcela identického obsahu, slouží uvedený 

překlad pouze ke snazšímu porozumění, nadále však bude používán originální název; 

zvolené označení koresponduje s obsahem tohoto institutu a odráží jak povinnosti 

partnerů navzájem tak i jejich postavení vůči třetím osobám. 

Ve francouzském prostředí se místo plného názvu běžně používá pouze zkratka 

PACS, jejíž nespornou výhodou je krátkost i snadná výslovnost; o jejím přejití do 

jazykové praxe svědčí i to, že se lze běžně setkat s používáním od ní odvozeného 

slovesa se pacser (s významem uzavřít PACS) nebo přídavného či podstatného jména 

(le) pacsé, kterým se označuje ten, kdo PACS uzavřel. 

Zjevná praktičnost takovéto zkratky je také důvodem jejího používání v této práci; 

v jejím textu je výraz Pacte civil de solidarité či PACS shodně s francouzským jazykem 

používán jako maskulinum. 

Druhým termínem francouzského práva, kterého je třeba se v této poznámce 

dotknout, je concubinage. Obsahově tomuto výrazu nejlépe odpovídá poměr mezi 

druhem a družkou nebo, v občanském zákoníku, pojem domácnost, případně pojem 

osob blízkých. Bližší vysvětlení tohoto pojmu viz níže bod 15.1. Vzhledem k tomu, že 

se v českém jazyce nenabízí univerzální termín, který by vyjadřoval týž obsah a nadto 

byl také běžně používán, je v této práci používán originální termín bez českého 

překladu. 

                                                 
10 Radvanová, Senta – Portrét rodiny na pozadí právního řádu, Zdravotnictví a právo 2/2004, str. 15 - 22 
11 Hrušáková, Milana – Zákon o registrovaném partnerství, Bulletin advokacie 2/2007, str. 18 - 24 
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Objasnění některých dalších francouzských právních termínů či institutů, které se 

v dalším textu vyskytují, a jimž nelze přiřadit zcela odpovídající označení v českém 

kontextu, je uvedeno vždy tam, kde je daný termín použit. 

15 Formy soužití páru ve francouzské právní úpravě 

Podle současné právní úpravy obsažené v Code civil, francouzském občanském 

zákoníku, existují tři právní modely uspořádání soužití v páru. Jedná se o concubinage, 

dále jde o PACS, a samozřejmě také o tradiční formu soužití, tedy manželství. 

15.1 Concubinage 

V případě institutu concubinage se jedná o faktické soužití dvou osob odpovídající 

v českém kontextu poměru druh – družka či pojmům domácnost (§ 115 ObčZ) nebo 

osoby blízké (§ 116 ObčZ). Tato forma je v rámci francouzského práva upravena 

nejvolněji, Code civil ji charakterizuje jako faktický svazek dvou osob stejného nebo 

různého pohlaví, který se vyznačuje stabilitou a kontinuitou (čl. 515-8 C.civ.)12, tato 

definice do něj byla včleněna zákonem č. 99-944 z 15. listopadu 1999, který upravuje 

PACS a v jediném článku podává i definici institutu concubinage (čl. 3 zákona 

č. 99-944). Do té doby francouzské právo takovéto soužití dvou osob uznávalo pouze 

nepřímo a pouze u smíšených párů a soudy opakovaně rozhodovaly, že pojem 

concubinage se může vztahovat výhradně na heterosexuální pár13. 

Na takovéto faktické soužití nesezdaného páru reagovalo kupříkladu sociální či 

daňové právo, zohledňovala jej úprava nájmu bytu apod., výrazem nepřímého uznání 

takovéhoto soužití bylo také zrovnoprávnění dětí narozených mimo manželství s dětmi 

narozenými manželským párům14; o odstranění rozlišování manželských (enfant 

légitime) a nemanželských dětí (enfant naturel) bylo rozhodnuto v roce 2005 

a s účinností od 1. července 2006 je v  Code civil užíváno pouze pojmu dítě. 

Aby bylo možno uznat vztah dvou osob jako concubinage, nepostačuje pouhé 

společné bydlení, je nutné, aby dotyčné osoby žily skutečně partnerským životem, což 

                                                 
12 Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de 
stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. 
13 Např. rozhodnutí Cour de Cassation (Kasačního soudu) ze dne 11.7.1989 č. 85-46008 a č. 86-10665 
nebo rozhodnutí ze dne 17.12.1997 č. 95-20779). Soud v nich charakterizoval pojem concubinage jako 
vztah dvou osob, které se rozhodly žít spolu manželským životem, aniž by však uzavřely manželství, 
a zároveň konstatoval, že takové soužití je možné pouze v páru složeném z muže a ženy. 
14 Malaurie, Philippe, Fulchiron, Hugues – Droit civil. La famille, 2004, str. 133 – 136, 155 - 184 
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zahrnuje například vzájemnou podporu a spolupráci, ale také skutečné životní 

společenství; osoby žijící v takovémto vztahu musí jako životní partneři vystupovat 

i navenek, jejich chování musí odrážet skutečnost, že tvoří stabilní pár atd. 

Takováto možnost soužití je otevřena pro osoby jakéhokoli pohlaví, na jeho počátek 

ani ukončení neklade Code civil žádné formální požadavky, stejně tak neukládá 

spolužijícím osobám žádné vzájemné povinnosti a nepřiznává jim ani žádná vzájemná 

práva. Tuto velmi stručnou zákonnou úpravu postupně doplňovala až judikatura 

a francouzská právní věda. 

Z postavení spolužijících osob ale také plynou některá práva přiznaná jinými 

právními předpisy, kterými stát páru splňujícímu podmínky Code civil poskytuje určité 

výhody v oblasti pracovní, sociálního zabezpečení, bydlení (např. přechod nájmu bytu 

na pozůstalého dle zákona č. 89-462 ze 6. července 1989) apod. 

15.2 Manželství 

Manželství jako tradiční právní forma soužití páru je upraveno v části páté Code 

civil (čl. 144 až 227 C.civ.) a uzavřít jej mohou výhradně muž a žena. Obdobně české 

úpravě jsou stanoveny podmínky pro vstup do manželství, překážky uzavření sňatku, 

náležitosti sňatečného obřadu, podmínky neplatnosti a neexistence manželství, 

vzájemné povinnosti manželů, právní postavení manželů vůči třetím osobám, taktéž je 

upraven majetkový režim manželů, zánik manželství atd. 

15.3 Pacte civil de solidarité 

Tento institut byl vytvořen zákonem č. 99-944 z roku 1999, jedná se o model 

partnerského soužití určený jak stejnopohlavním, tak i smíšeným párům, jimž nabízí 

možnost upravit si vzájemné majetkové vztahy a zároveň jim přináší práva a povinnosti 

obdobně jako manželům. Podrobněji je o Pacte civil de solidarité pojednáno dále. 

16 Právní úpravy partnerského soužití předcházející přijetí 
zákona o Pacte civil de solidarité 

 Přijetí zákona upravujícího Pacte civil de solidarité nebylo náhlým rozhodnutím 

francouzského zákonodárce, tomuto kroku předcházela několikaletá snaha o úpravu 

partnerského soužití a nabídnutí alternativního modelu těm, kteří se z jakéhokoli 
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důvodu nechtěli vzájemně zavázat relativně pevným (ve srovnání s jinými formami 

partnerského soužití), formalizovaným manželským svazkem, ale přesto chtěli svému 

vztahu dát určitý právní rámec. Tyto návrhy představovaly také jedinou možnost, jak 

právně upravit své soužití, která se nabízela homosexuálním párům, pro které byla 

vyloučena jak možnost uzavření manželského svazku, tak i možnost uznání jejich 

soužití alespoň jako concubinage. Až do přijetí zákona upravujícího Pacte civil de 

solidarité, který přinesl legální definici pojmu concubinage a zpřístupnil tuto formu 

soužití i párům stejného pohlaví, byla povaha tohoto svazku určena třemi již zmíněnými 

rozhodnutími pařížského Cour de cassation (Kasačního soudu) vydanými 11. července 

1989 (rozhodnutí č. 85-46008 a č. 86-10665) a 17. prosince 1997 (rozhodnutí 

č. 95-20779). 

 S tím, jak postupně vzrůstal počet nesezdaných spolužijících párů i dětí 

narozených mimo manželství a také v důsledku sílícího hnutí za práva homosexuální 

menšiny, se začaly objevovat snahy o vytvoření právní úpravy, která by umožnila takto 

žijícím osobám uspořádat společné majetkové záležitosti, stanovila možnost přechodu 

nájmu bytu na druhého partnera, především v situaci, kdy partner, který je nájemcem, 

zemře nebo společný byt opustí, a v oblasti sociálního zabezpečení, pracovního či 

dědického práva poskytla partnerům obdobná práva a výhody, jaká jsou přiznána 

manželům. Jedním z cílů, které si jednotlivé návrhy kladly, byla také ochrana přeživšího 

partnera, a to nejen přechodem nájmu společného bytu, ale i tím, že mu bylo vesměs 

přiznáno právo dědit. Tyto snahy pochopitelně provázel zájem veřejnosti, do 

zákonodárného procesu, především pak do jednotlivých návrhů právní úpravy se 

promítaly hlasy různých zájmových skupin, sociologů, psychologů, filosofů, hlasy 

moralizující a odmítavé stejně jako hlasy souhlasné15. 

 Jednotlivé návrhy, z nichž většina byla předložena socialistickými poslanci, 

zahrnovaly prakticky shodný okruh otázek, všechny byly určeny pro nesezdané páry 

bez ohledu na pohlaví partnerů a jednotlivé otázky v nich byly upraveny až na menší 

odchylky prakticky shodně, více či méně podrobně. Předpokládaly vytvoření nového 

smluvního typu, pojmenované smlouvy (názvy se lišily v závislosti na konkrétním 

návrhu), která by byla právním základem soužití partnerů. Okruh povinností, ke kterým 

                                                 
15 Hauser, Jean – Du PIC au PACS: expertise génétique d’une loi, Éditions du Juris-Classeur, 1999, 
str. 15 - 17 
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se partneři měli vzájemně zavazovat, byl ve srovnání s manželstvím užší. Všem těmto 

návrhům bylo společné také to, že žádný z nich nevstoupil v platnost. 

16.1 Contrat d´union civile 

 Roku 1992 byl předložen návrh zákona o Contrat d´union civile (CUC), který 

vznikl přepracováním staršího návrhu pocházejícího již z roku 1990. Tuto smlouvu 

mohly uzavřít dvě právně způsobilé fyzické osoby stejného nebo opačného pohlaví, 

překážkami uzavření smlouvy bylo příbuzenství těchto osob v přímé linii, dosud trvající 

manželství jednoho z partnerů nebo vázanost partnera jiným Contrat d´union civile. 

 Mezi partnery vznikala povinnost pomoci a péče (secours et assistance – tuto 

formulaci shodně používá Code civil pro stanovení povinností vznikajících mezi 

manžely), solidární ručení za závazky učiněné jedním z nich v rámci běžného provozu 

domácnosti a majetkové společenství ohledně majetku nabytého během existence CUC. 

 V případě úmrtí jednoho z partnerů přecházel nájem bytu na přeživšího partnera, 

který byl zároveň také dědicem, jehož postavení bylo stejné jako u pozůstalého 

manžela. Partneři měli podávat společné daňové přiznání, pro účely sociálního 

zabezpečení byli oba považováni za oprávněné osoby, pokud byl jeden z nich pojištěn, 

jejich svazek byl zohledněn i v pracovním právu, které jim přiznávalo nárok na vybrání 

dovolené ve stejném termínu i možnost vzít si volno z vážných rodinných důvodů 

obdobně jako manželům. 

 Zánik této smlouvy nastával z vůle partnerů na žádost jednoho z nich. Tuto 

žádost však nebylo možné podat dříve než po uplynutí šesti měsíců od uzavření 

smlouvy. Úmrtí partnera jako důvod zániku CUC v návrhu zákona výslovně uvedeno 

nebylo. 

16.2 Contrat de vie sociale 

Roku 1995 představila svůj předběžný návrh na úpravu partnerského soužití 

asociace AIDES, významná evropská instituce zabývající se osvětovou činností a bojem 

proti šíření viru HIV a nemoci AIDS. Podle tohoto poměrně stručného návrhu spolu 

mohly dvě právně způsobilé fyzické osoby, které chtěly vytvořit životní společenství, 

uzavřít Contrat de vie sociale (CVS), který měl zabezpečovat jejich materiální a právní 

postavení jako partnerů. Smlouvu nebylo možno uzavřít s partnerem, který byl vázán 
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dosud existujícím manželstvím nebo jiným CVS, stejně tak nebylo možno smlouvu 

uzavřít mezi sourozenci, strýcem a neteří, tetou a synovcem. Mezi partnery vznikalo 

majetkové společenství ohledně majetku nabytého během trvání CVS, nájem bytu 

v případě jeho opuštění jedním z partnerů přecházel na druhého, stejně tak tomu bylo 

v případě úmrtí partnera. Pro daňové účely byli partneři posuzováni společně. 

16.3 Contrat d´union civile et sociale 

Společenský a politický vývoj, k němuž došlo roku 1997, znamenal pro Francii 

další krok směrem k úpravě partnerského soužití. V červnu tohoto roku se v Paříži 

konalo shromáždění za práva homosexuální menšiny za účasti zhruba 300 000 osob, 

v téže době došlo k rozpuštění dolní komory parlamentu, v níž po jejím opětovném 

ustavení získala silné zastoupení Socialistická strana. Krátce po sobě pak byly podány 

tři návrhy zákonů upravující partnerské soužití. Prvním z nich byl návrh zákona 

o Contrat d´union civile et sociale (CUCS), který vznikl přepracováním původního 

socialistického návrhu na vytvoření Contrat d´union civile (CUC) a ve většině bodů se 

s ním shoduje nebo obsahuje jen malé odlišnosti. 

Partneři se podle tohoto návrhu zavazovali ke vzájemné morální a materiální 

podpoře, podle původního návrhu se zavazovali k pomoci a péči. Přechod nájmu na 

druhého partnera byl možný nejen v případě úmrtí partnera, ale také v případě, že druhý 

partner opustil společně obývaný byt. V oblasti pracovního práva se na partnery měla 

vztahovat tatáž ustanovení jako na manžele, z hlediska sociálního zabezpečení byli 

považováni za rodinné příslušníky pro účely pojištění pro případ nemoci, mateřství, 

invalidity či úmrtí jednoho z nich. 

Zánik CUCS byl na rozdíl od původního návrhu možný nejen na žádost, ale 

nastával též smrtí jednoho z partnerů či jeho prohlášením za mrtvého, v případě, že 

druhý partner neakceptoval žádost o rozvázání smlouvy, rozhodl o zániku CUCS soud. 

Shodně s původním návrhem nebylo možné tuto žádost podat dříve než po uplynutí 

šesti měsíců po uzavření smlouvy. 

16.4 Contrat d´union sociale 

Projekt smlouvy nazvané Contrat d´union sociale (CUS) byl obsahem dalšího 

z návrhů předložených roku 1997 (návrh byl parlamentu předložen dvakrát ve shodném 
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znění, a to před rozpuštěním dolní komory a posléze znovu po jejím opětném ustavení). 

Vznikl na základě koncepce Contrat de vie sociale (CVS) a Contrat d´union civile 

(CUC). Smlouva o CUS mohla být uzavřena mezi dvěma právně způsobilými 

fyzickými osobami jakéhokoli pohlaví, které chtěly žít společným životem; jako 

podmínku návrh vyžadoval jejich svobodný souhlas. CUS nebylo možno uzavřít mezi 

příbuznými v řadě přímé a mezi sourozenci, stejně tak uzavření této smlouvy bránila 

existence manželství nebo jiného CUS, jímž byl některý z partnerů vázán. 

Partneři se zavazovali ke vzájemné materiální a morální podpoře, vůči třetím 

osobám solidárně odpovídali za závazky učiněné jedním z nich v rámci běžných výdajů. 

Za to jim byla přiznána stejná práva a výhody jako manželům nebo osobám žijícím ve 

faktickém svazku concubinage. V případě, že jeden z partnerů zemřel nebo opustil 

společně obývaný byt, přecházel nájem na druhého partnera. 

Partnerům byla přiznána také řada oprávnění v oblasti pracovního práva, sociálního 

zabezpečení apod., ale podmínkou jejich uplatnění bylo soužití v minimální délce 

dvanácti měsíců po uzavření CUS. Partneři měli právo vzít si dovolenou ve stejném 

termínu, stejně jako na manžele se na ně vztahovala také například možnost vzít si 

dovolenou z vážných rodinných důvodů. Pozůstalý partner měl nárok na 

vdovský/vdovecký důchod, mohl po zesnulém partnerovi dědit nebo k pozůstalosti 

nabýt alespoň užívacího práva. 

CUS mohl být ukončen úmrtím partnera, na žádost jednoho z partnerů, případně 

rozhodnutím soudu, to v případě, že druhý partner s touto žádostí nesouhlasil. Podat 

žádost o rozvázání smlouvy nebylo možné dříve než po uplynutí dvanácti měsíců od 

jejího uzavření. 

16.5 Návrh zákona o právech nesezdaných párů (couples non mariés) 

Tento návrh skupiny komunistických poslanců byl třetím z návrhů na úpravu 

partnerského soužití podaných roku 1997. V odůvodnění návrhu bylo zdůrazněno, že 

jeho cílem je zajistit rovnost všech občanů bez ohledu na jejich způsob života, a proto 

se návrh týká všech párů včetně homosexuálních. Návrh usiloval o to, aby nesezdaným 

párům byla přiznána stejná práva jako manželům a byla tak byla vytvořena rovnost 

mezi životním společenstvím dvou osob založeným sňatkem a životním společenstvím 

založeným na faktickém dlouhodobém soužití páru a aby byly právně ošetřeny následky 
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případného rozpadu páru ve vztahu ke společným dětem ohledně výživného, 

majetkových záležitostí apod. Návrh nepožadoval žádnou minimální délku společného 

soužití k tomu, aby bylo možno partnerům přiznat jednotlivá práva, a stanovoval, že 

k prokázání takového soužití je přípustný jakýkoli prostředek. 

V souvislosti s proklamovanou rovností občanů návrh předpokládal upuštění od 

užívání označení concubinage, které považoval za pejorativní. 

Pro uzavření takovéhoto svazku a zároveň jako formální důkaz jeho existence 

mohlo sloužit potvrzení podepsané na matričním úřadě, potvrzení o společném životě 

(acte de vie en commun) vydané soudcem pro rodinné právo (juge aux affaires 

familiales – JAF) nebo společné daňové přiznání. Táž osoba mohla být zároveň vázána 

jen jedním takovýmto svazkem. 

Partnerům byla přiznána stejná práva jako manželům v oblasti sociálního 

zabezpečení, nájmu bytu, dědického či pracovního práva atd. 

Dětem narozeným v manželství i mimo ně přiznával návrh stejná práva ve vztahu 

k rodičům včetně např. dědického práva. 

16.6 Pacte d´intérêt commun 

Na konci roku 1996 byla vytvořena zvláštní expertní skupina Groupement d'Intérêt 

Public pod vedením prof. Jeana Hausera z univerzity v Bordeaux, která byla 

Ministerstvem spravedlnosti pověřena vypracováním studie, jež měla odpovědět na 

otázku, zda je třeba přistoupit k zákonné úpravě finančních otázek spojených s koncem 

soužití nesezdaného páru a také, zda je vhodné zákonem vytvořit právní základ 

takového soužití, spočívající ve vytvoření nového smluvního typu nazvaného Pacte 

d´intérêt commun (PIC), a jaké změny by musely být provedeny v Code civil, aby do 

něj mohla být příslušná ustanovení vložena; studie se zabývala také dopady PIC 

v daňové oblasti. Ke zveřejnění studie ministerstvo přistoupilo v dubnu 1998. 

Odborná skupina dospěla k názoru, že pár v současné destrukturalizované 

společnosti tvoří její základní jednotku. U sezdaného páru byla schopna splnit zadání 

studie a vyčíslit finanční náročnost rozvodu, ale ohledně nesezdaného páru, jehož 

soužití nemá právní základ, bylo třeba nejprve vytvořit určitý model založený na 

smluvní a majetkové bázi, inspirací byl již existující návrh CUC a CUCS. S vědomím 

neprokazatelnosti intimního a citového společenství, které tvoří základ partnerského 
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soužití, založila Hauserova skupina svůj model výhradně na majetkovém společenství. 

Protože si partneři měli poskytovat vzájemnou podporu a pomoc, byly zvažovány názvy 

pacte d´aide mutuelle nebo pacte de solidarité. 

Návrh PIC stanovoval jen minimální nutný obsah smlouvy, kterou si tak partneři 

mohli snadno přizpůsobit svým potřebám, nevyžadoval žádnou minimální délku 

společného soužití, ale zároveň ji doporučoval stanovit pro přiznání některých práv 

a výhod především v oblasti zdanění a sociálního zabezpečení. 

PIC mezi sebou mohly uzavřít dvě fyzické osoby, které chtěly uspořádat své 

majetkové a finanční vztahy za účelem zajištění společného života. Pohlaví partnerů 

nebylo nijak specifikováno (narozdíl od návrhu zákona o Pacte civil de solidarité, 

vznikajícího v téže době), podle názoru odborné skupiny by něco takového bylo 

nadbytečné vzhledem k tomu, že PIC má být standardním smluvním typem upravujícím 

majetkové uspořádání mezi partnery a podléhajícím režimu Code civil, který na žádné 

jiné smluvní typy takový požadavek neklade. 

Obsah smlouvy si mohly strany specifikovat samy, byly přitom vázány jen zákony 

a ohledem na dobré mravy. Táž osoba mohla být zároveň vázána jen jedním PIC. 

Smlouva byla uzavřena na neurčito, nebylo-li dohodnuto něco jiného. Musela být 

v písemné podobě a obsahovat datum a podpis stran, vyhotovovala se ve dvou 

originálních exemplářích. Případný převod majetku mezi partnery nemohl být dohodnut 

jinak než jako úplatný. 

Partnerům bylo přiznáno postavení oprávněných osob, pokud byl jeden z nich 

kryt pojištěním pro případ nemoci, mateřství, invalidity nebo úmrtí, a také 

vdovský/vdovecký důchod a nárok na plnění v případě pracovního úrazu druhého 

partnera. Hauserova skupina také upozornila na nutnost vyřešit otázku možnosti dědění 

po zesnulém partnerovi. 

Skupina navrhla vytvořit zvláštní režim zdanění určený partnerům vázaným PIC, 

který mohl být aplikován po prokázání stanovené minimální délky soužití (navrhována 

byla dvouletá lhůta s počátkem 31. prosince roku uzavření PIC). Partneři měli podávat 

společné daňové přiznání. 

K zániku smlouvy mohlo dojít po předchozí domluvě partnerů nebo na žádost 

jednoho z nich; pakliže partneři nedošli k dohodě o následném majetkovém vypořádání, 

mohla se ta strana, která měla na takovém rozhodnutí zájem, obrátit na soud. 
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Rozhodnutí mělo spadat do výhradní příslušnosti Tribunal de Grande Instance (TGI, 

soudu, který v prvním stupni rozhoduje ve věcech týkajících se rozvodu, rodičovské 

odpovědnosti či osobního stavu, obecně v závažnějších věcech). 

17 Současná právní úprava Pacte civil de solidarité 

17.1 Stručná charakteristika Pacte civil de solidarité 

Pacte civil de solidarité je upraven v čl. 515-1 až 515-7 C. civ., v oddílu 

zabývajícím se také úpravou concubinage.16 Článek 515-1 jej definuje jako smlouvu 

uzavřenou dvěma zletilými fyzickými osobami stejného nebo odlišného pohlaví, za 

účelem úpravy jejich společného života17. 

Jedná se institut soukromého práva, jehož základem je synallagmatická smlouva, 

kterou se partneři vzájemně zavazují k materiální a morální pomoci a podpoře a ke 

společnému partnerskému životu. Zákonem jsou jim přiznána četná oprávnění a výhody 

obdobně jako manželům; narozdíl od manželství je ale PACS upraven volněji, 

neexistuje v něm závazek vzájemné věrnosti a procedura jeho uzavírání a zániku je 

značně jednodušší než v případě manželství. 

Pacte civil de solidarité je institutem, který v nedávné době, po reformě z roku 

2006, prošel podstatnou proměnou, která jej značně přiblížila manželství a dodala mu 

také rozměr skutečného životního společenství dvou osob, což z něj spolu s rozšířením 

škály oprávnění přiznaných partnerům vytváří plnohodnotný model soužití páru stojící 

mezi concubinage a manželstvím. 

17.2 Úspěch nového modelu partnerského soužití 

Údaje o počtu Pacte civil de solidarité uzavřených v jednotlivých letech po přijetí 

zákona 99-944 odrážejí rostoucí atraktivitu nového způsobu uspořádání partnerského 

života. Příloha č. 4:  Pacte civil de solidarité ve statistice ukazuje rostoucí celkový 

počet uzavřených partnerství (tabulka 1) a zobrazuje vývoj počtu uzavřených PACS 

podle složení párů, které jej uzavírají (graf 1 a 2); jak je patrné, stále vyšší podíl mají 

smíšené páry. Graf 3 téže přílohy pak zobrazuje průměrný věk partnerů při uzavření 
                                                 
16 Počátkem roku 2009 dochází ke změně: od 1. ledna je institut concubinage zařazen do samostatného 
oddílu, který je předřazen oddílu pojednávajícímu o Pacte civil de solidarité. Čísla článků se nemění. 
17 Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. 
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PACS, který se podle složení páru pohybuje zhruba od 32 do 36 let u mužů a od 30 do 

36 let u žen, přičemž nižší průměrný věk mají partneři ze smíšených párů. Celkově od 

roku 1999/2000 průměrný věk partnerů spíše klesá, protože řada starších párů využila 

možnosti uzavřít Pacte civil de solidarité již krátce poté, co zákon nabyl účinnosti. 

Informace o Pacte civil de solidarité a osobách, jež jej uzavírají, jsou informacemi 

osobního charakteru, jejichž shromažďování a zpracovávání je upraveno právními 

předpisy18 a zajišťují jej soudní úředníci při Tribunal d´instance (TI, civilní soud 

prvního stupně v méně závažných případech) a při Tribunal de grande instance v Paříži, 

tedy soudů, do jejichž pravomoci spadá uzavírání, změny a zánik PACS (blíže viz bod 

18.2 a n.). 

K evidovaným údajům patří jméno, příjmení, datum a místo narození partnerů, 

jejich pohlaví, datum uzavření PACS, povaha důvodu jeho zániku a datum zániku 

PACS. Tyto informace jsou uchovávány po dobu pěti let po zániku PACS, jde-li 

o PACS uzavřený s partnerem cizí národnosti evidovaný u TGI v Paříži, jsou tyto údaje 

uchovávány po dobu třiceti let od zániku PACS. 

Zákon také každému TI ukládá povinnost vypracovat na základě těchto údajů 

jednou za půl roku statistickou zprávu o počtu Pacte civil de solidarité 

uzavřených/zaniklých v jeho obvodu, a to jak o celkovém počtu PACS, tak i o počtu 

PACS v závislosti na pohlaví partnerů, je zjišťován počet PACS uzavřených smíšenými 

páry, dvěma muži a uzavřených dvěma ženami. V této zprávě jsou zahrnuty také údaje 

o průměrné délce trvání PACS a průměrném věku partnerů. 

17.3 Zákon č. 99-944 o Pacte civil de solidarité 

 Na přelomu 80. a 90. let dvacátého století započala bouřlivá celospolečenská 

debata o právním uznání párů stejného pohlaví. K důvodům diskutovaných změn patřila 

snaha o odstranění diskriminace založené na sexuální orientaci jedince, pocit 

nespravedlivého přístupu společnosti k homosexuální menšině, jejímž příslušníkům 

byla odepřena možnosti získat právní status páru, a také mezinárodní kontext a praxe 

běžná v jiných evropských státech, které postupně začaly takovéto soužití právně 

upravovat. Nutnost takového kroku se jevila ještě výraznější poté, co Cour de cassation 

                                                 
18 aplikační dekret 2006-1807 z 23. 12. 2006 k provedení zákona o Pacte civil de solidarité, zákon 
2004-801 ze 6. 8. 2004 o ochraně osobních údajů týkajících se fyzických osob, zákon 78-17 ze 6. 1. 1978 
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opakovaně odmítl uznat soužití párů stejného pohlaví jako concubinage, a tím také 

přiznání všech z toho plynoucích práv. 

Vytvoření nového právního modelu soužití chtěly nejen zájmové skupiny bojující za 

práva homosexuálních párů, ale i ti, kteří chtěli získat možnost, jak upravit své soužití 

volnějším způsobem, než jaký nabízelo manželství. Parlamentní návrhy, které počítaly 

s vytvořením modelu přístupného všem párům, tak získaly podporu obou těchto 

názorových proudů. Velmi početná ale byla také skupina těch, kteří tyto návrhy 

odmítali a argumentovali ohrožením tradičního manželství, rodinných hodnot 

a v důsledku toho i celé společnosti. Katolická církev myšlenku uzákonění svazků osob 

stejného pohlaví odmítla v textu vydaném Kongregací pro nauku víry roku 200319, blíže 

viz bod 3.2. 

Otázkou bylo, jaký model by bylo nejvhodnější zvolit. Nabízela se možnost rozšířit 

definici concubinage tak, aby zahrnovala i páry stejného pohlaví a přiřknout párům širší 

škálu práv v oblasti sociálního zabezpečení, pracovního práva, v otázkách nájmu bytu 

atd., aniž by byl vytvořen speciální nový model soužití, další možností byl čistě smluvní 

model určený pro jakékoli osoby, které spolu žijí, bez ohledu na to, zda tvoří pár či 

nikoli, tedy mohlo by se jednat i o spolužijící sourozence, návrhem takového smluvního 

uspořádání byl např. již zmíněný Pacte d´intérêt commun (PIC) vytvořený Hauserovou 

skupinou; třetí možností bylo vytvoření zcela nového modelu po vzoru Nizozemí nebo 

Skandinávie20. 

Po zhruba dvou letech vzrušených debat a po mnohých úpravách byl přijat zákon 

č. 99-944, který vstoupil v platnost dne 15. listopadu 1999, vytvářející Pacte civil de 

solidarité. Od okamžiku svého schválení byl tento zákon velmi kritizován celou řadou 

odborníků, kteří mu vytýkali jeho politickou motivovanost, jež se negativně odrazila na 

kvalitě výsledného textu, vady zákona byly spatřovány především v příliš kusé úpravě 

zániku PACS a následného vypořádání partnerů, nedostatečné ochraně druhého partnera 

v případě jednostranného vypovězení smlouvy druhým z partnerů, v nejasné úpravě 

publicity údajů o uzavřených/zaniklých PACS, ve směšování materiálních a formálních 

aspektů PACS v zákonném textu atd. 

                                                 
19 francouzská verze: Considérations à propos des projets de reconnaissance juridique des unions entre 
personnes homosexuelles, Congrégation pour la doctrine de la foi, Rome, 2003, český překlad byl vydán 
Českou biskupskou konferencí pod názvem Úvaha ohledně návrhu právního uznání svazků mezi 
homosexuály 
20 Malaurie, Philippe, Fulchiron, Hugues – Droit civil. La famille, 2004, str. 133 – 136, 155 - 184 
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Zákon o Pacte civil de solidarité se zabýval dvěma hlavními oblastmi. V prvé řadě se 

jednalo o úpravu organizace společného života partnerů, definici concubinage a úpravu 

podmínek uzavírání a zániku PACS; tato část byla zařazena do Code civil, do části 

zabývající se právem osob (a nikoli smluvním právem, přestože se jednalo o smlouvu 

majetkové povahy) jako nově vytvořený oddíl, jehož první kapitola se zabývala PACS 

(čl. 515-1 až 515-7 C.civ.) a druhá se zabývala concubinage (čl. 515-8 C.civ.). 

Dále šlo o změnu různých zákonů z oblasti sociálního zabezpečení, pracovního 

práva, daňových předpisů apod., která přinášela partnerům určité výhody. 

Pacte civil de solidarité znamenal vytvoření nového modelu soužití páru, 

založeného na smluvním základě; partnerům, kteří se zavázali ke skutečnému soužití 

a vzájemné podpoře a pomoci, se tak dostalo právního uznání a řady výhod a úlev. 

Nový institut PACS tak shodně s manželstvím představuje způsob organizace 

společného života dvou osob, ale narozdíl od manželství je otevřen i párům stejného 

pohlaví a jeho režim je volnější co do rozsahu vzájemných povinností i co se týče 

možnosti jeho zániku. Smluvní základ a vzájemné povinnosti jej na druhé straně odlišují 

také od concubinage. 

17.3.1 Rozhodnutí Conseil constitutionnel č. 99-419 DC 

Po svém přijetí parlamentem musel být, v souladu s čl. 61 francouzské ústavy, 

zákon o Pacte civil de solidarité ještě předložen Conseil constitutionnel (Ústavní radě) 

k posouzení ústavnosti. Conseil constitutionnel následně vydala rozhodnutí č. 99-419 

DC ze dne 9. listopadu 1999, kterým sice shledala soulad zákona s ústavou, ale zároveň 

vyslovila celou řadu výhrad k jeho výkladu, kterými předložený text zákona de facto 

změnila, protože tam, kde zákonodárce byl v použitých termínech příliš vágní, se 

mnohdy cítila být povolána podat svou vlastní definici. Vzhledem k tomu, že podle 

čl. 62 francouzské ústavy jsou rozhodnutí Conseil constitutionnel pro soudní a správní 

orgány závazná21, se skutečně jednalo o nepřímou změnu zákona, což bylo Radě 

mnohými autory vytýkáno jako nerespektování ústavního principu dělby moci22. 

Mezi hlavní dopady, které mělo rozhodnutí Rady na výklad a aplikaci zákona 

o Pacte civil de solidarité, patřilo především definování pojmu společný život (bod 26 

rozhodnutí Rady) jako skutečně partnerského soužití, nikoli jen jako sdílení společného 

                                                 
21 Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. 
22 Rubellin-Devichi, Jacqueline - Droit de la famille (œuvre collective), 2001, str. 416 - 432 
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obydlí, jasné vyslovení odlišnosti smluvního základu PACS a manželství (bod 67 

rozhodnutí), vyslovení nemožnosti zrušit dohodou partnerů jejich vzájemnou povinnost 

poskytovat si materiální podporu (bod 28 rozhodnutí) a povolání soudu ke stanovení 

rozsahu této povinnosti, pokud se partneři nedohodnou (bod 31 rozhodnutí), stanovení 

aplikovatelnosti obecných ustanovení smluvního práva na smlouvu o uzavření PACS 

(bod 28 rozhodnutí), potvrzení možnosti rozdílného zacházení s osobami žijícími 

v concubinage a partnery vázanými PACS, protože ti se narozdíl od nich zavazují i ke 

vzájemným povinnostem (bod 43 rozhodnutí), stanovení práva partnera poškozeného 

jednostranným vypovězením PACS druhým partnerem na náhradu škody (bod 70 

rozhodnutí) a v neposlední řadě také potvrzení, že nově přijatý zákon nijak nemění 

ustanovení týkající se asistované reprodukce nebo adopcí, tyto instituty i nadále 

zůstávají otevřeny jen heterosexuálním párům (bod 29 rozhodnutí). 

17.4 Zákon č. 2006-728 přinášející reformu dědického práva 

Jak již bylo řečeno, výhrady ke kvalitě zákona o Pacte civil de solidarité se 

objevovaly již od okamžiku jeho vzniku, a to i poté, co rozhodnutí Conseil 

constitutionnel zákon doplnilo a zpřesnilo. Tato skutečnost ve spojení s vývojem 

v okolních evropských státech, který směřoval k přiznávání stále většího rozsahu práv 

párům stejného pohlaví, a s vlnou agrese vůči homosexuální menšině, přiměla vládu 

Francouzské republiky k rozhodnutí učinit opatření k boji proti homofobii 

a k rozhodnutí o nutnosti reformy Pacte civil de solidarité po příkladu ostatních států. 

Prvním krokem bylo vytvoření zvláštního orgánu pro boj proti diskriminaci a pro 

rovnost ve společnosti, který měl poskytovat ochranu obětem jakékoli diskriminace, 

tedy nejen z důvodu sexuální orientace23. 

K přípravě projektu reformy PACS byla ustavena skupina odborníků a zástupců 

různých asociací, která byla pověřena vypracováním podrobné zprávy o všech 

aspektech a problémech dosavadního modelu Pacte civil de solidarité a navržením 

vhodných úprav především v oblasti sociálního zabezpečení, daňových předpisů, 

občanského či správního práva. Cílem doporučených změn mělo být poskytnutí větší 

právní jistoty nejen těm, kteří si přejí uzavřít PACS, ale také třetím osobám, a celkové 

zdokonalení tohoto modelu partnerského soužití a přiblížení PACS manželství, co se 

                                                 
23 stalo se tak zákonem č. 2004-1486 ze dne 30. 12. 2004 
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týče práv, ale i některých povinností partnerů, nová úprava měla být konkrétnější 

a zbavená terminologických nejasností. 

Reforma Pacte civil de solidarité byla provedena zákonem č. 2006-728 ze dne 

23. června 2006 účinným od 1. ledna 2007, který přinášel změny dědického práva 

a k němuž byla jako dodatek připojena ustanovení měnící PACS. Výsledkem této 

reformy je podstatné zdokonalení modelu PACS a jeho výrazné přiblížení manželství 

(H. Fulchiron to označil dokonce za klon manželství24). Partneři se nově zavazují 

poskytovat si nejen materiální pomoc, ale také se vzájemně (morálně) podporovat, 

obdobné postavení jako manželé získávají v daňovém právu i v oblasti sociálního 

zabezpečení apod. 

Změny se týkají také publicity PACS, který je nově u obou partnerů poznamenán 

do rodného listu (acte de naissance) spolu s uvedením jména druhého partnera, 

a majetkového režimu partnerů, kde původně převažující koncepci bezpodílového 

spoluvlastnictví obdobného majetkovému společenství manželů nahradilo oddělené 

nabývání majetku partnery, kteří však stále mohou mezi sebou majetkové společenství 

vytvořit na základě smlouvy. Detailněji byl upraven také postup likvidace společného 

jmění při zániku PACS. 

Strany uzavírající Pacte civil de solidarité i třetí osoby tak získaly větší právní 

jistotu a PACS, který byl původně jen smlouvou, se svou povahou přiblížil instituci, stal 

se koherentnějším a přiblížil se také evropským modelům partnerství, čímž se z něj stal 

skutečně plnohodnotný alternativní způsob soužití páru vedle manželství a concubinage. 

17.5 Zákon č. 2007-308 přinášející reformu právní ochrany dospělých 
osob 

Tento zákon ze dne 5. března 2007 významným způsobem mění režim právní 

ochrany, jenž může být nařízen osobě, jejíž mentální způsobilost byla snížena 

v důsledku duševní choroby, změn vyvolaných stárnutím nebo která vinou tělesné vady 

není schopna projevit svou vůli. Zákon jednak stanoví, že více omezující režim nemůže 

být stanoven, jestliže postačuje režim mírnější, a také chráněným osobám přináší 

rozšíření jejich práv. Nově je například stanovena možnost uzavřít Pacte civil de 

solidarité i osobami omezenou právní způsobilostí. 

                                                 
24 Fulchiron, Hugues – Le nouveau PACS est arrivé!, Répertoire du notariat Defrénois, 2006, str. 1621-1652 



46 

Podrobněji ke změnám, které s účinností od 1. ledna 2009 přináší tento zákon, viz 

níže bod 18.1.2. 

17.6 Prováděcí předpisy 

Mezi nejdůležitější předpisy vydané k provedení zákona o Pacte civil de solidarité 

patří především dva aplikační dekrety z 23. prosince 2006. Prvním z nich je dekret 

č. 2006-1806 o uzavírání, změně a zániku PACS, který nahradil dřívější dekret č. 99-1089 

z 21. prosince 1999, jehož poslední ustanovení přestala platit 30. června 2008. 

Dále se jedná o dekret č. 2006-1807 o shromažďování a uchovávání osobních údajů 

partnerů vztahujících se k uzavírání, změnám a zániku Pacte civil de solidarité a o nakládání 

s těmito údaji. Tento dekret nahradil dříve platné dekrety č. 99-1090 a 99-1091 

z 21. prosince 1999, jejichž poslední ustanovení ztratila platnost 30. června 2008. 

Byly vydány také aplikační dekrety provádějící změny různých zákonů (mimo 

Code civil), jichž se zákon o Pacte civil de solidarité dotýká. 

18 Uzavírání, změny a zánik Pacte civil de solidarité 

Podmínky týkající se uzavírání, změn či zániku smlouvy, která je základem 

institutu Pacte civil de solidarité, jsou určeny v prvé řadě zákonem č. 99-944, ve znění, 

zákona č. 2006-728 a zákona č. 2007-308, detailní úpravu přinesly dva zmíněné dekrety 

z prosince 2006; v souladu s rozhodnutím Conseil constitutionnel se na PACS vztahují 

také obecná ustanovení smluvního práva. Ta vyžadují, aby smlouva splňovala čtyři 

základní podmínky, kterými jsou shodný projev vůle stran, jejich způsobilost se 

smluvně zavazovat, objekt a kauza, která je v souladu se zákonem a dobrými mravy 

(čl. 1108 C. civ.). 

Tyto podmínky, včetně překážek znemožňujících uzavření PACS, jsou v mnoha 

ohledech obdobné podmínkám, jež se vztahují na uzavření manželství a jejich nesplnění 

má za následek neplatnost smlouvy. 

18.1 Podmínky uzavření Pacte civil de solidarité; překážky uzavření 

18.1.1 Věk partnerů 

Pacte civil de solidarité spolu mohou uzavřít dvě plnoleté fyzické osoby, tedy 

osoby, které dosáhly věku minimálně 18 let (čl. 515-1 a 488 odst. 1 C. civ.). Narozdíl 
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od manželství, do něhož mohou vstoupit i osoby, které dovršily alespoň 16. rok života, 

je-li k tomu závažný důvod, jejich rodiče dali souhlas a bylo jim k sňatku uděleno 

povolení, pro možnost uzavřít PACS takováto výjimka nebyla stanovena. 

18.1.2 Způsobilost k právním úkonům 

Pro platné uzavření smlouvy vyžaduje Code civil, aby mentální způsobilost 

kontrahenta uzavření smlouvy umožňovala (čl. 489 odst. 1 a 1108 C. civ.). Pro případ, 

že duševní schopnosti osoby jsou narušeny chorobou, pokročilým věkem nebo pokud 

pro tělesnou vadu není osoba schopna srozumitelně projevovat svou vůli, předpokládá 

zákon aplikaci jednoho ze tří možných ochranných režimů, které se navzájem liší 

především mírou omezení způsobilosti k právním úkonům chráněné osoby; rozsah 

omezení odpovídá míře snížení duševních schopností osoby. Nařízení ochranného 

režimu může provést pouze soud na základě odborného posudku lékaře, soud také určí 

okruh právních úkonů, kterých se omezení týká. Podstatné změny směřující k rozšíření 

práv přiznaných chráněným osobám přináší zákon č. 2007-308 účinný od 1. ledna 2009. 

Nejméně omezující je režim sauvegarde de justice (čl. 491 a n. C. civ.), 

provizorní režim krátkodobé právní ochrany osoby, který je možno nastolit okamžitě, 

nejčastěji tehdy, když lze očekávat, že dojde k rozhodnutí o přísnějším ochranném 

režimu. Právní způsobilost osoby zůstává zachována v plném rozsahu, tedy včetně 

možnosti uzavřít Pacte civil de solidarité či sňatek, ale osoba je chráněna před důsledky 

jí realizovaných právních úkonů, její závazky mohou být soudem omezeny nebo 

zrušeny na základě podané žaloby (k osobám oprávněným ji podat patří sama chráněná 

osoba, její manžel, děti, rodiče, sourozenci a také státní zástupce) a prokázání snížení 

mentálních schopností. 

Silnější ochranu poskytuje curatelle (čl. 508 a n. C. civ.), režim, v němž je 

omezena způsobilost chráněné osoby k některým právním úkonům, k jejichž platnosti je 

vyžadována současná přítomnost a asistence opatrovníka, který byl určen v rozhodnutí, 

jímž soud tento režim nad chráněnou osobou vyslovil. Osoba v režimu curatelle může 

uzavřít Pacte civil de solidarité stejně jako manželství. Od 1. ledna 2009 je uzavření 

PACS možné pouze za asistence opatrovníka, ta je nutná také při vypořádání majetku 

partnerů v případě zániku PACS. 
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Tutelle (čl. 492 a n. C. civ.) je režim, v němž je chráněné osobě zpravidla odňata 

způsobilost prakticky ke všem právním úkonům, podle jejího stavu jí může být 

ponechána např. způsobilost uzavírat kupní smlouvy znějící na nízké finanční částky, 

tedy obstarat si běžné nákupy apod. Podle dosavadní úpravy tato osoba nebyla 

oprávněna uzavírat Pacte civil de solidarité, zatímco manželství uzavřít mohla, ale 

pouze pokud souhlasili její rodiče nebo k tomu účelu svolaná conseil de famille25. 

Od 1. ledna 2009 může chráněná osoba v režimu tutelle, pokud je toho schopna, 

uzavřít i Pacte civil de solidarité, k tomu je vyžadováno přivolení soudu nebo conseil de 

famille, které může být uděleno až po vyslechnutí obou budoucích partnerů. Uzavření 

PACS je možné pouze za asistence opatrovníka. Pokud se chráněná osoba rozhodne 

partnerství ukončit, úkony spojené s oznámením tohoto rozhodnutí druhému partnerovi 

činí opatrovník, obdobně pokud se partnerství rozhodne ukončit druhý z partnerů, 

oznámí tuto skutečnost opatrovníkovi, nikoli přímo svému partnerovi. Opatrovník 

zastupuje chráněnou osobu také při vypořádání majetku po zániku PACS. 

18.1.3 Svobodně daný souhlas 

Požadavkem plynoucím z obecných ustanovení smluvního práva je svobodný 

souhlas obou partnerů, který nesmí být vynucen nátlakem, podvodem nebo násilím 

a nesmí se zakládat na omylu ohledně podstatné vlastnosti druhého partnera, jíž může 

být např. jeho předchozí odsouzení za trestný čin, které svému partnerovi zamlčoval. 

V případě, že souhlas nebyl dán dobrovolně nebo se zakládal na podstatném 

omylu, lze se ve lhůtě pěti let od doby, kdy nátlak či násilí ustaly, nebo od doby, kdy 

byl omyl či podvod objeven, domáhat u soudu zrušení smlouvy, jíž bylo partnerství 

založeno (čl. 1304 C. civ.). 

18.1.4 Překážka příbuzenství partnerů 

Smlouvu o Pacte civil de solidarité spolu nemohou uzavřít osoby, jimž v tom 

brání jejich příbuzenství; tak nelze uzavřít PACS mezi příbuznými v přímé linii, tedy 

mezi předky a potomky, ani mezi příbuznými v pobočné linii, a to až do třetího stupně 

                                                 
25 conseil de famille (rodinná rada) - zvláštní orgán složený ze 4 – 6 členů (od 1. 1. 2009 je horní hranice 
počtu členů zrušena) jmenovaných soudem (rodiče chráněné osoby, příbuzní, přátelé a jiné osoby, které 
osvědčily svůj zájem na prospěchu chráněné osoby), kterému předsedá soudce, jemuž také náleží 
rozhodnutí v případě rovnosti hlasů členů 



49 

příbuzenství včetně. PACS spolu nemohou uzavřít ani osoby, jejichž příbuzenství 

vzniklo sňatkem26. 

Zápověď uzavření Pacte civil de solidarité plynoucí z příbuzenství osob je 

absolutní, narozdíl od uzavření manželství, na nějž se sice vztahují stejné překážky, přesto 

ale zákon umožňuje, aby byly (kromě např. bezvýjimečné nemožnosti sňatku mezi 

bratrem a sestrou) ve zcela mimořádných případech, jsou-li dány zvlášť závažné důvody a 

splněny další podmínky, rozhodnutím prezidenta republiky prominuty (čl. 164 C. civ.). 

18.1.5 Překážka dosud existujícího uzavřeného Pacte civil de solidarité nebo 
manželství 

Uzavření PACS brání také vázanost jednoho nebo obou partnerů dosud existujícím 

manželstvím nebo jiným Pacte civil de solidarité. Narozdíl od manželství samozřejmě 

není překážkou, jsou-li partneři stejného pohlaví. 

18.2 Uzavření a změna Pacte civil de solidarité 

18.2.1 Uzavření Pacte civil de solidarité 

Procedura vedoucí k uzavření, změně nebo zániku Pacte civil de solidarité dohodou 

partnerů se odehrává před soudním úředníkem při Tribunal d´instance, v jehož obvodu 

leží společné bydliště budoucích partnerů, v zahraničí před diplomatickým či 

konzulárním zástupcem Francouzské republiky; partneři předkládají prohlášení, jímž se 

dohodli na místě tohoto společného bydliště. 

Partneři dále musí předložit doklad totožnosti, prohlášení, že neexistují překážky 

uzavření PACS, u partnera jiné než francouzské národnosti je vyžadováno potvrzení 

toho, že není vázán jiným PACS, vydané Tribunal de grande instance v Paříži. 

Partneři soudnímu úředníkovi předloží společné prohlášení o uzavření Pacte civil 

de solidarité, které může být různé podrobnosti podle toho, zda se pouze odvolávají na 

ustanovení zákona nebo zda se rozhodli upravit svůj vztah detailněji. 

Soudní úředník uzavření PACS zaregistruje a předložené prohlášení potvrdí, datuje 

a vrátí partnerům. Od data zaregistrování prohlášení mezi nimi počínají právní účinky 

uzavřeného PACS. Uzavření partnerství nemění osobní stav partnerů. 

                                                 
26 A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : entre ascendant et descendant en ligne 
directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus… (čl. 515-2 bod 1 
C.civ.) - tato překážka tedy brání např. uzavření PACS mezi vdovou, jejíž manžel byl otcem dítěte (jemuž 
ona je nevlastní matkou), a tímto dítětem (i kdyby jinak splňovalo zákonné podmínky). 
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Pokud soudní úředník shledá, že nejsou splněny podmínky pro uzavření PACS, 

jeho registraci neprovede a vydá o tom odůvodněné rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí 

lze podat stížnost u Tribunal de grande instance, stížnost proti rozhodnutí o odmítnutí 

registrace PACS uzavíraného v zahraničí lze podat u TGI v Paříži. 

Po zaregistrování uzavření PACS soudní úředník informuje matriční úřad v místě 

narození každého z partnerů a uzavření PACS je každému z partnerů zapsáno do rodného 

listu (acte de naissance)27 spolu s uvedením jména druhého partnera. Pokud je partner cizí 

národnosti a je narozen v zahraničí, je jím uzavřený PACS zapsán do zvláštního rejstříku 

vedeného TGI v Paříži, dovršením formální publicity nastávají právní účinky PACS vůči 

třetím osobám, včetně možnosti podat proti němu námitky. Partnerství uzavřená před 

účinností zákona 2006-728, který stanovil pravidla publicity PACS, byla automaticky 

podřízena témuž režimu a po uplynutí roční lhůty, během níž partneři mohli, v případě, že 

si publicitu svého svazku nepřáli, PACS rozvázat, zapsána oběma partnerům do rodného 

listu (pokud o to partneři požádali, byl zápis proveden dříve). 

18.2.2 Změna Pacte civil de solidarité 

Partneři se mohou kdykoli v průběhu existence Pacte civil de solidarité 

dohodnout na jeho změně, rozšířit nebo zúžit okruh vzájemných práv a povinností nebo 

dohodou změnit například majetkový režim nastolený mezi nimi. Z požadavků 

obecného smluvního práva plyne, že dohoda nesmí odporovat požadavkům zákona ani 

dobrým mravům. Partneři také nemohou zúžit rozsah vzájemných povinností pod mez 

danou zákonem a již zmíněným rozhodnutím Conseil constitutionnel č. 99-419 DC, 

které jako nezrušitelné stanovilo např. povinnost vytvoření skutečného životního 

společenství zahrnující i společné bydlení nebo povinnost vzájemné materiální podpory. 

Dohodu, jíž má být změněna smlouva o Pacte civil de solidarité, mohou partneři 

buď osobně předložit nebo zaslat doporučeným dopisem s doručenkou (lettre 

recommandée avec demande d´avis de réception) soudnímu úředníkovi při TI, kde byla 

uzavřena původní smlouva. Musí také předložit doklad totožnosti nebo k dopisu připojit 

jeho kopii. Úředník dohodu o změně zaregistruje, potvrdí, datuje a vrátí zpět partnerům. 

O změně pak informuje matriční úřad v místě narození každého z partnerů (příp. TGI 

                                                 
27 acte de naissance (rodný list) má ve Francii poněkud odlišnou úlohu než v České republice, jsou do něj 
vyznačovány odkazy na stanovené matriční události týkající se osoby, ale také soudní rozhodnutí podle 
zvláštních předpisů (čl. 1057 odst. 1 a čl. 1059 odst. 1 CPC), např. o omezení/zbavení právní způsobilosti 
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v Paříži), aby mohla být zapsána do rodného listu partnerů. Právní účinky změny PACS 

nastávají mezi partnery od data jejího zaregistrování u TI, vůči třetím osobám od 

dovršení její formální publicity vyznačením v rodném listu. 

Stížnost na odmítnutí zaregistrování změny PACS mohou partneři podávat za 

stejných podmínek jako stížnost na odmítnutí zaregistrování původní smlouvy. 

18.3 Zánik Pacte civil de solidarité 

18.3.1 Dohodou partnerů 

V případě, že se partneři rozhodnou Pacte civil de solidarité rozvázat, sepíší 

o tom dohodu a osobně ji předloží nebo doporučeným dopisem s doručenkou zašlou 

soudnímu úředníkovi při TI, kde byl PACS uzavřen. Je nutno předložit doklad 

totožnosti partnerů nebo připojit jeho kopii k dopisu. Úředník poté zánik PACS 

zaregistruje a informuje také matriční úřady příslušné podle místa narození partnerů 

(v případě cizí národnosti partnera TGI v Paříži), aby byl zánik partnerství zapsán do 

rodného listu partnerů. V zahraničí je zánik partnerství registrován diplomatickým nebo 

konzulárním zástupcem stejně jako v dalších uvedených případech zániku Pacte civil de 

solidarité. 

Právní účinky zániku Pacte civil de solidarité nastávají mezi partnery od data 

zaregistrování této skutečnosti soudním úředníkem při TI, vůči třetím osobám je zánik 

PACS účinný a napadnutelný námitkami okamžikem zápisu do rodného listu partnerů. 

18.3.2 Rozhodnutím jednoho z partnerů 

Pacte civil de solidarité může být ukončen také jednostranným rozhodnutím 

partnera. Ten své rozhodnutí musí nejprve oznámit druhému partnerovi, kopii tohoto 

oznámení poté zašle soudnímu úředníkovi u TI, kde byl PACS uzavřen. Ten zánik 

PACS zaregistruje a vyrozumí o tom příslušné matriční úřady (popř. TGI v Paříži), aby 

byl zánik partnerství zapsán do rodného listu partnerů. 

Ohledně okamžiku právní účinnosti zániku PACS a namítatelnosti zániku třetími 

osobami platí totéž co u zániku PACS dohodou partnerů. 

18.3.3 Sňatkem, úmrtím, ztrátou právní způsobilosti 

Dalším způsobem zániku Pacte civil de solidarité je uzavření sňatku, ať již mezi 

partnery navzájem, nebo jen jednoho z nich. Matriční úřad tuto skutečnost (poté, co ji 
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vyznačil v rodném listu partnerů) oznámí Tribunal d´instance, kde byl PACS uzavřen, 

a soudní úředník poté zánik partnerství zaregistruje a vyrozumí o tom oba partnery. 

Právní účinky zániku partnerství nastávají k datu uzavření manželství. Od tohoto dne 

mohou třetí osoby proti zániku PACS podávat námitky. 

PACS zaniká také úmrtím jednoho z partnerů. Matriční úřad o této skutečnosti 

(kterou vyznačil v rodném listu pozůstalého partnera) podá zprávu TI, u něhož bylo 

partnerství uzavřeno, a soudní úředník poté jeho zánik zaregistruje a vyrozumí o tom 

pozůstalého partnera. Právní účinky a namítatelnost zániku PACS nastávají ke dni úmrtí 

partnera. 

Podle úpravy platné do konce roku 2008 byla důvodem zániku Pacte civil de 

solidarité také taková ztráta duševních nebo tělesných schopností partnera, která vedla 

k jeho umístění do ochranného režimu tutelle (viz bod 18.1.2). V tomto případě mohlo 

partnerství zaniknout buď rozhodnutím soudu nebo z iniciativy druhého partnera, který 

toto své rozhodnutí oznámil opatrovníku, který byl jeho partnerovi určen. Od 1. ledna 

2009 může i osoba v režimu tutelle uzavřít Pacte civil de solidarité za podmínek daných 

zákonem 2007-308 o reformě právní ochrany dospělých osob. 

18.4 Právní následky zániku Pacte civil de solidarité 

Po zániku Pacte civil de solidarité je třeba, aby partneři vyřešili otázky týkající se 

jejich společného majetku. Jestliže nedospějí k dohodě, může kterýkoli z nich předložit 

věc k rozhodnutí soudu. Blíže k majetkovému vypořádání partnerů viz bod 20.1.4. 

Zánik PACS má samozřejmě vliv i na řadu dalších aspektů života partnerů, 

znamená konec vázanosti partnerů vzájemnými povinnostmi, ale i ztrátu výhod 

a oprávnění, která jim přinášel v oblasti daňové, sociálního zabezpečení atd. 

Pokud jsou partneři rodiči dítěte, je třeba, aby upravili svůj vztah k němu i další 

související otázky (příspěvek na výživu, styk odloučeného partnera s dítětem atd.). 

Zákon o PACS tuto problematiku neupravuje, takže bude aplikována úprava v Code 

civil týkající se výkonu rodičovské odpovědnosti, výživného apod. Blíže viz bod 23.1 

V souvislosti s tím, že zákon dává partnerů vázaným Pacte civil de solidarité 

oficiální status blížící se v mnoha ohledech manželství, poskytuje také ochranu 

pozůstalému partnerovi, aby v případě, že sám není nájemcem nebo vlastníkem 

nemovitosti sloužící ke společnému bydlení partnerů, úmrtím partnera, který byl 
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nájemcem/vlastníkem, nebo v případě, že tento partner opustí společné bydlení, neztratil 

oprávnění nemovitost obývat. Zákon též umožňuje pozůstalému partnerovi po dobu 

jednoho roku po úmrtí partnera bezplatně užívat prostory, které oba partneři společně 

obývali. Podrobněji viz bod 20.1.6. 

Pozůstalý partner se také může domáhat nabytí podniku či podílu na něm, pokud 

patřil zesnulému, nabytí práv společníka ve společnosti, pokud tato práva měl zesnulý, 

nebo také vlastnického práva či nájmu k obytným prostorám a k provozovně, stejně 

jako nabytí věcí určeným k provozu zemědělského podniku, pokud tyto náležely 

zesnulému partnerovi (čl. 515-6 C. civ.). Blíže k tomu viz bod 20.1.5. 

19 Vzájemná práva a povinnosti partnerů 

Povinnosti, ke kterým se partneři uzavřením Pacte civil de solidarité vzájemně 

zavazují, jsou v prvé řadě určeny zákonem č. 99-944 a představují minimální rozsah 

závazku, který partneři nemohou omezit ani po oboustranné dohodě, takováto smlouva 

by byla neplatná. Další povinnosti, jakož i případné sankce za jejich nesplnění, si 

partneři mohou v mezích zákona stanovit smluvně. 

Zákon, který po reformě z roku 2006 významně přiblížil postavení partnerů 

manželskému páru tím, že rozšířil a zesílil vzájemné povinnosti partnerů, nestanoví 

sankce za nesplnění povinností, jež jsou v PACS obsaženy, zatímco v případě 

manželství by se mohlo jednat o důvod, pro který by soud manželství rozvedl. To je 

vyváženo tím, že partneři mohou svůj smluvní vztah velmi jednoduše ukončit a jedinou 

skutečnou sankcí za zánik PACS v důsledku porušení některé ze zákonných povinností 

jedním z partnerů je povinnost náhrady škody druhému partnerovi, pakliže mu tímto 

byla způsobena. Tato povinnost plyne z obecného smluvního práva a soudem, který je 

příslušný rozhodnout v této věci, je Tribunal de grande instance. 

19.1 Povinnost společného života (vie commune), otázka věrnosti 
partnerů 

Tato povinnost (čl. 515-4 odst. 1 C. civ.) v sobě obsahuje závazek partnerů 

k vytvoření životního a zájmového společenství odpovídajícího skutečnému 

partnerskému životu a úzce souvisí s dalšími povinnostmi plynoucími z rozhodnutí 

dvou osob uzavřít smlouvu, jejímž účelem je podle zákona úprava jejich společného 

života. V tomto smyslu byla podstata této povinnosti konkretizována definicí pojmu vie 
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commune podanou již zmíněným rozhodnutím Conseil constitutionnel (bod 26 

rozhodnutí, blíže viz bod 17.3.1), která vyžaduje také společné bydliště partnerů. 

K porušení povinnosti společného života nedochází, pokud partneři například 

v souvislosti se svým zaměstnáním dočasně pobývají jinde. 

S povinností společného života souvisejí i některé další otázky, například ochrana 

pozůstalého partnera (viz dále). 

Narozdíl od manželství není pro partnery zákonem stanoven závazek věrnosti, který 

však podle některých autorů28 plyne ze smyslu zákonného ustanovení o povinnosti 

společného života. Shodně s tímto výkladem rozhodl Tribunal de grande instance 

v Lille29, který své rozhodnutí opřel o požadavek obecného smluvního práva, podle 

něhož závazky ze smluv musí být vykonávány řádně a v dobré víře. Soudce dovodil, že 

tento požadavek našel své vyjádření v povinnosti společného života partnerů a je mu 

možno dostát jedině tak, že partneři budou zachovávat vzájemnou věrnost. Nevěra 

jednoho z partnerů podle soudu opravňuje druhého, aby jednostranně ukončil PACS, 

přičemž za viníka rozpadu bude považován nevěrný partner. 

Výslovně bylo podřízení PACS obecným ustanovením smluvního práva stanoveno 

v bodu 28 zmíněného rozhodnutí Conseil constitutionnel. 

19.2 Vzájemná podpora 

Jako další povinnost, k níž se partneři zavazují, stanoví čl. 515-4 odst. 1 C. civ. 

povinnost vzájemné podpory, již jsou si partneři povinni poskytovat. Jde o další ze 

znaků, které Pacte civil de solidarité přiblížily manželství a dodaly mu mimomajetkový 

rozměr. Partneři se zavazují ke vzájemné psychické a morální podpoře, k tomu, že 

budou stát při sobě a budou si navzájem oporou i ve složitých životních situacích, jak to 

vyžaduje skutečný partnerský vztah nezaložený pouze na majetkovém základě. 

19.3  Materiální pomoc 

Povinnost poskytovat si materiální pomoc (čl. 515-4 odst. 1 C. civ.) je určitou 

obdobou výživného mezi manžely, partneři jsou povinni přispívat, pokud se 

                                                 
28 Simler, Philippe, Hilt, Patrice – Le nouveau visage du Pacs: un quasi mariage, JCP - La Sémaine 
Juridique, 2006, str. 1495 – 1500; Labbée, Xavier – PACS HOMINIBUS… ou l’infidélité entre 
homosexuels, komentář k rozhodnutí Tribunal de grande instance v Lille ze dne 5. června 2002, Recueil 
Dalloz, nº 8, 2003, str. 515 – 518 
29 rozhodnutí TGI v Lille ze dne 5. června 2002 
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nedohodnou jinak, podle svých schopností a možností. Tento závazek trvá po celou 

dobu existence PACS. 

Tato povinnost zahrnuje přispívání na úhradu nákladů spojených s bydlením 

a běžným provozem domácnosti, výdajů za potraviny apod. Pokud partneři mezi sebou 

neučiní žádné ujednání o výši vzájemného příspěvku, soud každému stanoví povinnost 

přispívat podle svých možností a schopností. 

Pokud tato povinnost není partnerem vykonávána dobrovolně, druhý z partnerů se 

z důvodu porušení smluvní povinnosti může obrátit na soud a domáhat se svého práva. 

20 Majetkové vztahy partnerů 

20.1 Majetkové vztahy mezi partnery 

20.1.1 Oddělené nabývání majetku partnery 

Majetkový režim zavedený původní verzí zákona o Pacte civil de solidarité z roku 

1999 byl založen na principu spoluvlastnictví partnerů ohledně majetku nabytého 

úplatně po uzavření PACS. Zákon rozeznával dvě kategorie věcí, a to vybavení 

společné domácnosti, které bylo ve spoluvlastnictví partnerů bez určení jejich podílů (ty 

si určili sami partneři dohodou, pokud dohodu neuzavřeli, platilo, že jejich podíly jsou 

stejné), a ostatní majetek získaný úplatně po uzavření PACS, o němž v zásadě platilo, že 

k němu partneři nabývali vlastnictví každý z jedné poloviny, pokud se nedohodli jinak. 

Reforma z roku 2006 přinesla zásadní změnu v majetkových vztazích mezi 

partnery, protože jako základní model zavedla režim odděleného nabývání majetku 

partnery, spoluvlastnictví je podle nové úpravy výjimkou týkající se jen velmi 

omezeného okruhu majetku, je však možné, aby se partneři dohodli jinak. Tato změna 

se vztahuje na všechna partnerství uzavřená po 1. lednu 2007, partneři, kteří uzavřeli 

PACS před tímto datem, mohou své majetkové vztahy upravit podle nového modelu 

změnou své původní smlouvy. 

Od počátku roku 2007 tedy platí, že, pokud nebylo dohodnuto jinak, nabývají 

partneři majetek odděleně a mají právo s ním samostatně disponovat, spravovat ho 

a užívat. Každý z partnerů je také sám odpovědný za závazky týkající se majetku v jeho 

vlastnictví, ať již vznikly před uzavřením PACS nebo během partnerství (čl. 515-5 



56 

odst. 1 C. civ.), s výjimkami stanovenými zákonem (viz bod 20.2). Zákon také upustil 

od rozlišování majetku tvořícího vybavení společné domácnosti a ostatního majetku. 

Pro prokázání výlučného vlastnictví partnera k určité věci je přípustný jakýkoli 

prostředek, věci, k nimž žádný z partnerů nemůže osvědčit své výlučné vlastnické 

právo, jsou považovány za předmět spoluvlastnictví partnerů, v němž každému náleží 

poloviční podíl na věci (čl. 515-5 odst. 2 C. civ.). Jedná se o vyvratitelnou domněnku. 

Zákon dále uvádí (čl. 515-5-2 C. civ.), který majetek je vždy ve výlučném vlastnictví 

partnera, jedná se především o osobní příjmy partnera, ať již pocházejí z výdělečné 

činnosti nebo byly předmětem darování nebo dědictví, získané během trvání PACS nebo 

před jeho uzavřením či předtím, než došlo ke změně majetkového režimu, dále jde o 

majetek za tyto příjmy získaný ještě před uzavřením PACS a věci sloužící osobní potřebě 

partnera. V případě, že osobní příjem partnera bude použit k získání věci sloužící 

potřebám obou partnerů, zůstane věc ve výlučném vlastnictví partnera pouze tehdy, bude-

li v dokladu o jejím nabytí (např. kupní smlouva) výslovně uvedeno, že věc byla získána 

za příjem náležející jen jednomu z partnerů. V opačném případě se věc stane 

spoluvlastnictvím partnerů, kteří k ní oba nabudou stejný, poloviční podíl. 

Partneři mohou nabýt spoluvlastnictví i smluvně jen k určité věci, smlouva určuje 

jejich spoluvlastnické podíly. 

20.1.2 Společné nabývání majetku partnery 

Článek 515-5-1 C. civ. upravuje případ, kdy se partneři rozhodnou pro vytvoření 

majetkového společenství. Toto rozhodnutí mohou učinit již při uzavření Pacte civil de 

solidarité nebo kdykoli později. Vzniká mezi nimi majetkový režim obdobný 

majetkovému režimu manželů, kdy majetek nabytý jedním nebo oběma partnery 

přechází do jejich spoluvlastnictví, v němž každému náleží poloviční podíl. Není 

rozhodné, který partner přispěl větší měrou k získání tohoto majetku, zákon stanovuje 

nevyvratitelnou domněnku, podle níž se oba partneři stávají spoluvlastníky se stejným 

podílem na věci bez možnosti prokázat k ní výlučné vlastnictví jen jednoho z nich. 

20.1.3 Správa majetku ve spoluvlastnictví partnerů 

Pokud mezi partnery nedošlo k jiné dohodě, je každý z nich oprávněn nakládat 

s celým předmětem spoluvlastnictví (čl. 515-5-3 odst. 1 C. civ.), spravovat ho a užívat, 

při obvyklém nakládání s předmětem spoluvlastnictví zastupuje i druhého partnera. 
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Rozhodnutí o dispozicích se společným majetkem, která přesahují tento rámec, mohou 

partneři činit pouze společně. 

Partneři mají také možnost mezi sebou uzavřít smlouvu, v níž upraví správu 

společného majetku nikoli na základě ustanovení regulujících majetkové vztahy v rámci 

Pacte civil de solidarité, ale podle úpravy spoluvlastnictví obsažené v Code civil 

(čl. 1873-1 až 1873-15 C. civ.). Společným rozhodnutím mohou také ustavit správce 

majetku ve spoluvlastnictví, který je bude při jeho správě zastupovat. Správce je 

odpovědný partnerům a za výkon své funkce má nárok na odměnu. Smlouva o správě 

společného majetku je považována za uzavřenou na celou dobu trvání PACS. 

20.1.4 Majetkové vypořádání partnerů po zániku Pacte civil de solidarité 

Po zániku Pacte civil de solidarité se partneři musí dohodnout na vzájemném 

majetkovém vypořádání (čl. 515-7 odst. 10 C. civ.) ohledně předmětu spoluvlastnictví. 

Pokud se o některé otázce nedohodnou, rozhodne na žádost kteréhokoli z nich Tribunal 

de grande instance. 

Z předchozího textu plyne, že spoluvlastnictví partnerů může vzniknout v zásadě třemi 

způsoby: dohodou, jíž si partneři zvolí tento majetkový režim, nemožností prokázat 

výlučné vlastnictví jednoho z nich k dané věci nebo, v režimu odděleného nabývání 

majetku, tím, že se oba partneři rozhodnou smluvně nabýt určitou věc společně. 

V prvém a druhém uvedeném případě jsou partneři považováni za spoluvlastníky 

s polovičním podílem na věci, v dříve uvedeném případě je tato domněnka 

nevyvratitelná, zatímco v posléze uvedeném případě je vyvratitelná jakýmkoli důkazem 

výlučného vlastnictví jednoho z partnerů. V třetím případě jsou podíly partnerů na 

předmětu spoluvlastnictví stanoveny smlouvou. Podle těchto zásad postupuje soud při 

zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, pokud se partneři o vzájemném majetkovém 

vypořádání nedohodli sami. 

Při vypořádání spoluvlastnictví partnerů má každý z nich, pokud se nedohodnou 

jinak, nárok na náhradu nákladů, které na společný majetek vynaložil, a je povinen 

uhradit to, co bylo ze společného majetku vynaloženo na získání, uchování nebo 

zhodnocení jeho věci (čl. 515-7 odst. 11 C. civ.). 
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20.1.5 Možnost nabytí majetku po zesnulém partnerovi 

Narozdíl od manželství nejsou partneři vázaní Pacte civil de solidarité ve 

vzájemném postavení zákonných dědiců, za stanovených podmínek však zákon 

přiznává pozůstalému partnerovi možnost nabýt majetek po zesnulém partnerovi. 

Pozůstalý partner může podle čl. 515-6 odst. 1 C. civ. požadovat zrušení 

spoluvlastnictví a nabytí zemědělského, obchodního, průmyslového nebo výrobního 

podniku či podílu na něm, pokud patřil zesnulému, dále může požadovat nabytí práv 

společníka ve společnosti, pokud tato práva zesnulému náležela, a také může žádat 

nabytí vlastnického práva či nájmu k obytným prostorám, jež v době úmrtí partnera 

s ním obýval, včetně zařízení, k provozovně sloužící k výkonu podnikání včetně 

zařízení a k movitým věcem určeným k provozu zemědělského podniku, pokud tento 

náležel nebo byl pronajat zesnulému partnerovi. 

Nabýt vlastnictví k obytným prostorám, které obýval se zesnulým partnerem v době 

jeho úmrtí, nebo provozovnu může partner pouze tehdy, pokud jej zesnulý výslovně 

označil za dědice ve své závěti (čl. 515-6 odst. 2 C. civ.). 

Jestliže nedojde k dohodě mezi dědici a pozůstalým partnerem, rozhodne v této 

věci soud, který přihlédne především k možnosti dalšího provozu podniku a také 

k dosavadní osobní účasti partnera na něm. 

20.1.6 Společné bydlení partnerů 

Součástí povinnosti společného života, k níž se partneři zavazují, je také společné 

bydlení. Uzavřením PACS nevzniká, narozdíl od manželství (čl. 1751 C. civ.), společný 

nájem bytu partnery. Vlastníky nebo nájemci obývané nemovitosti, domu či bytu, 

mohou být jak oba partneři zároveň, tak i jen jeden z nich. V posledně zmíněném 

případě je třeba zabývat se otázkou, jaké bude postavení druhého partnera, pokud ten 

z partnerů, který je nájemcem nebo vlastníkem nemovitosti, společné bydlení opustí 

nebo zemře. 

Podle čl. 14 zákona č. 89-462 ze 6. července 1989 v případě opuštění nemovitosti 

přechází nájemní smlouva na druhého partnera, který se po oznámení nastalé situace 

pronajímateli stává jediným nájemcem. Stejně tak je tomu i v případě úmrtí partnera. 

 Podle čl. 15 bod I téhož zákona je pronajímatel oprávněn vypovědět nájemní 

smlouvu nájemci své nemovitosti, pokud chce nemovitost sám užívat nebo její užívání 
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umožnit osobám uvedeným v zákoně, mezi něž patří partner pronajímatele či partnerovi 

předci a potomci; Pacte civil de solidarité musí existovat ke dni podání výpovědi. 

Výpověď musí být nájemci oznámena alespoň šest měsíců předem. 

Aby se partner po zániku PACS v důsledku úmrtí druhého partnera neocitl v tíživé 

sociální situaci související s tím, že by byl náhle nucen nést veškeré výdaje související 

s bydlením, na kterých se dřív podíleli oba partneři, zákon mu přiznává právo bezplatně 

po dobu jednoho roku následujícího po úmrtí partnera užívat prostory dosud sloužící 

k jejich společnému bydlení, jejichž vlastníky byli oba partneři společně, včetně 

zařízení. Pokud byli partneři jen nájemníky, jsou pozůstalému partnerovi náklady na 

nájem po dobu jednoho roku od úmrtí partnera hrazeny z pozůstalosti (čl. 515-6 odst. 3 

C. civ.). 

20.2 Majetkové vztahy partnerů vůči třetím osobám 

Podle zákona o PACS z roku 1999 partneři vůči třetím osobám ručili solidárně za 

závazky učiněné v rámci běžného života a každodenního provozu domácnosti a za 

závazky týkající se společného bydlení. Protože však pojem společného bydlení působil 

svou přílišnou obecností výkladové potíže, neboť nebylo zcela jasné, které závazky 

tomuto nekonkrétnímu vymezení vyhovují a které již nikoli, reforma z roku 2006 dikci 

zákona pozměnila. Nově jsou tedy partneři solidárně zavázáni jen ohledně závazků 

učiněných v rámci běžného společného života, aniž by kategorie nákladů spojených se 

společným bydlením byla vyčleněna samostatně (čl. 515-4 odst. 2 C. civ.). Solidární 

ručení partnerů nastupuje s účinností PACS vůči třetím osobám, tedy od okamžiku 

formální publicity (viz bod 18.2.1). 

Tato solidarita není absolutní, je limitována výší obvyklých nákladů a nevztahuje se 

na zjevně nepřiměřené výdaje přesahující životní úroveň partnerů a neodpovídající 

jejich běžnému způsobu života. Pokud partner závazek jím kontrahovaný neuhradí, 

věřitel se může domáhat uspokojení na majetku druhého partnera (k tomu, aby jej 

identifikoval, mu významně napomáhá publicita údajů o PACS). Ten poté může od 

svého partnera požadovat náhradu. 

Ohledně možnosti disponovat společným majetkem je partner, který věc drží, ve 

vztahu ke třetím osobám, jež jsou v dobré víře, považován za oprávněného s předmětem 

spoluvlastnictví nakládat, spravovat ho a užívat. 
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21 Zdanění partnerů 

Zákonem 99-944 o Pacte civil de solidarité byly formulovány také zásady zdanění 

partnerů, jejich významnější změnu přinesl finanční zákon pro rok 2005 a také zákon 

č. 2007-1223 ze dne 21. srpna 2007, který např. přinesl osvobození pozůstalého 

partnera od dědické daně. 

Od 1. února 2004 podávají partneři společné daňové přiznání již za dobu od 

okamžiku uzavření PACS (čl. 6 bod 1 odst. 3 CGI), zatímco podle dříve platných 

předpisů musela uplynout nejméně tříletá lhůta. Od okamžiku zániku PACS dle 

čl. 515-7 C. civ. podává každý z partnerů samostatné daňové přiznání (čl. 6 bod 7 CGI), 

s výjimkou zániku PACS sňatkem obou partnerů. 

Jinak se na partnery vztahují tatáž ustanovení daňových předpisů jako na manžele 

(čl. 7 CGI), mají také nárok na úlevu na dani, pokud vychovávají dítě (čl. 194 bod I 

CGI) nebo v případě, že mezi partnery dojde k prodeji zemědělského, průmyslového 

nebo výrobního podniku, za předpokladu, že partner, který nabývá vlastnictví, bude 

minimálně po dobu následujících pěti let pokračovat v provozování podniku (čl. 732 ter, 

bod I CGI). 

Ohledně daně z příjmu fyzických osob jsou partneři zdaněni stejně jako manželé 

progresivní sazbou daně, která se pohybuje od 5,5% do 40% v závislosti na výši jejich 

společných příjmů, přičemž zdaněn je pouze příjem přesahující částku 5 687 € (čl. 197 

bod I 1 CGI) u části tohoto příjmu připadající na každého partnera podle čl. 194 bod I 

CGI. 

Pro darování majetku mezi partnery zákon stanovuje snížení základu daně 

o 76 988 € (čl. 790 F odst. 1 CGI), sazba daně se pak pohybuje mezi 5% a 40% 

v závislosti na hodnotě daru (čl. 777 CGI). Pro pozůstalého partnera platí také 

osvobození od dědické daně (čl. 796-0 bis CGI). Pokud společný majetek partnerů 

přesahuje 770 000 €, jsou povinni zaplatit daň z hodnoty majetku převyšující tuto 

hranici (čl. 885 A CGI), jejíž sazba se pohybuje od 0,55% do 1,80% (čl. 885 U CGI). 

Povinnost zaplatit daň vyměřenou na základě společného daňového přiznání se 

vztahuje na oba partnery společně (čl. 1691 bis bod I CGI), při nezaplacení může být 

daň vymáhána od kteréhokoli z nich. 

V daňovém právu se postavení osob, které spolu uzavřely Pacte civil de solidarité 

prakticky shoduje s postavením manželů, ve srovnání s osobami žijícími v concubinage 
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je jejich postavení výhodnější, protože osoby žijící v concubinage jsou pro účely 

zdanění brány jako jednotlivci a nevztahuje se na ně např. společné zdanění. Ovšem 

stejně jako na partnery se na souhrn jejich majetku vztahují ustanovení o dani 

z majetku, podmínkou je, aby se jednalo o tzv. concubinage notoire, tedy o prokazatelné 

dlouhodobé soužití (čl. 885 E odst. 2 CGI). 

22 Sociální zabezpečení partnerů; postavení partnerů 
v pracovním právu 

Zákon o Pacte civil de solidarité a poté i další právní předpisy přiznávají partnerům 

v oblasti sociálního zabezpečení a pracovního práva obdobná oprávnění, jaká dříve 

náležela jen manželům, případně trvale spolužijícím osobám. Některá zvláštní 

ustanovení, zejména v pracovním právu, platí pro státní zaměstnance. 

22.1 Sociální zabezpečení 

Jednou z výhod, které právo sociálního zabezpečení nabízí osobám, které spolu žijí 

manželským životem (uzavření manželství není podmínkou), je možnost vztažení práv 

plynoucích ze sociálního pojištění i na osobu, která není pojištěna. Tato možnost se 

otevírá jak pro manžele, tak i pro partnery vázané PACS nebo osoby žijící 

v concubinage a uplatní se v oblasti dávek vyplácených v případě nemoci, mateřství 

nebo úmrtí pojištěné osoby. Pro přiznání nároku na dávku je nutné prokázat společné 

soužití; pojištění se na partnera vztahuje, pokud je pojištěn druhý z partnerů, jeho 

partner je vůči němu vyživovanou osobou a nemá nárok na dávky z jiného titulu 

(čl. L161-14 odst. 1 CSS). Vyživovaná osoba (ne nutně partner) má nárok na přednostní 

přiznání jednorázové dávky pro případ úmrtí pojištěné osoby (capital décès), na níž byla 

závislá, pokud však pojištěnec nevyživoval žádnou osobu, dávka je přednostně přiznána 

jeho manželu/partnerovi (čl. L361-4 CSS). 

V případě, že partner přeruší výkon svého zaměstnání, aby mohl pečovat o svého 

postiženého partnera, je mu ze zákona tato doba započtena pro účely výpočtu nároku na 

důchod (čl. L381-1 odst. 5 a 6 CSS). 

Za splnění zákonných podmínek má partner také nárok na dávky (rente viagère) 

v případě, že druhý z partnerů zemře v důsledku nehody (čl. L434-8 odst. 1 CSS). 
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Uzavření Pacte civil de solidarité má také za následek ztrátu nároku na některé 

dávky, především na rodinné přídavky (čl. L523-2 odst. 2 CSS) či příspěvek vyplácený 

v případě úmrtí manžela, byl-li partner dříve ženatý nebo partnerka vdaná (allocation de 

veuvage) nebo má vliv na jejich výpočet, protože se pro tyto účely posuzují oba partneři 

společně, jedná se např. o přídavek ve stáří (allocation de solidarité aux personnes 

âgées, čl. R815-27 odst. 1 CSS), přídavek v invaliditě (čl. L821-3 odst. 1 CSS) nebo 

přídavek na bydlení (čl. 831-1 odst. 5 nebo 542-2 odst. 4 CSS). 

22.2 Pracovní právo 

Jedním ze základních principů francouzského pracovního práva, které se vztahují 

nejen na partnery, je zákaz jakékoli diskriminace v oblasti pracovního práva, 

v příkladmém výčtu důvodů diskriminace nechybí ani sexuální orientace osoby a její 

rodinná situace (L1132-1 C. trav.). V částech, které se týkají partnerů vázaných Pacte 

civil de solidarité, zákoník práce (Code du travail) upravuje především nárok partnerů 

na dovolenou. 

Obecná ustanovení upravující nástup na dovolenou stanovují, že při sestavování plánu 

dovolených, není-li plán součástí kolektivní smlouvy nebo není-li zaveden podnikovou 

praxí, musí zaměstnavatel u zaměstnance, jenž uzavřel PACS, přihlédnout k tomu, v jakém 

termínu má druhý partner možnost vybrat si své volno (čl. L3141-14 C. trav.). Partneři 

pracující ve stejném podniku mají právo vybrat si svou dovolenou ve stejném termínu 

(čl. L3141-15 C. trav.). 

Existující PACS je také důvodem pro přiznání nároku na mimořádné volno 

z osobních důvodů, a to v délce dvou dnů, dojde-li k úmrtí partnera (čl. L3142-1 

C. trav.). Naopak zákon nepřiznává partnerům nárok na mimořádné volno při uzavření 

partnerství, narozdíl od manželů, kteří mají nárok na čtyři dny volna z důvodu uzavření 

sňatku. 

Partner má také nárok na neplacené volno, pokud druhý z partnerů je vážně 

postižen nebo takové postižení utrpí, podmínkou vzniku nároku je, aby pracovní poměr 

zaměstnance trval již alespoň dva roky (čl. L3142-22 C. trav.). 

Pokud je zaměstnanec partnerem zaměstnavatele, nemůže být zvolen do orgánu 

zastupujícího zájmy zaměstnanců podniku (čl. L2314-16 odst. 1 a L2324-15 odst. 1 

C. trav.). 
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22.2.1 Státní zaměstnanci 

Situaci zaměstnanců ve státní službě, kteří uzavřeli Pacte civil de solidarité nebo 

sňatek, a jsou z důvodu svého přidělení odloučeni od partnera či manžela, zákon řeší 

povinným přihlížením k rodinným poměrům při rozhodování o místě přidělení. 

Zaměstnanci, kteří uzavřeli sňatek nebo PACS, jsou přidělováni přednostně s ohledem 

na tento fakt (čl. 60 zákona č. 84-16, čl. 54 zákona č. 84-53 a čl. 38 zákona č. 86-33)30. 

23 Rodičovství partnerů 

V již zmiňovaném rozhodnutí č. 99-419 DC z listopadu roku 1999 Conseil 

constitutionnel výslovně stanovila, že přijetí zákona o Pacte civil de solidarité nijak 

nemění ostatní ustanovení části první Code civil týkající se práva osob, zmíněna byla 

zejména úprava právních vztahů mezi rodiči a dětmi, úprava adopce, výkonu rodičovské 

odpovědnosti nebo přístupu k lékařsky asistované reprodukci (bod 29 rozhodnutí). 

Zákon o Pacte civil de solidarité tyto otázky nezmiňuje vůbec, takže se na ně vztahuje 

obecná úprava obsažená v Code civil a v dalších právních předpisech. 

23.1 Vztah partnerů ke společným dětem, přenesení rodičovské 
odpovědnosti 

Podle čl. 311-25 C. civ. je matkou dítěte žena, která je jako taková označena 

v rodném listu dítěte, partner je podle zákona otcem dítěte, jestliže je uzná za vlastní, 

protože v případě rodičů, kteří spolu uzavřeli Pacte civil de solidarité, neexistuje 

automatická domněnka otcovství svědčící partnerovi matky, narozdíl od manželství, kde 

se takováto domněnka svědčící manželu matky uplatňuje. 

Prohlášení v tomto smyslu může učinit před narozením dítěte nebo kdykoli později 

(čl. 316 odst. 1 C. civ.). Výkon rodičovské odpovědnosti vůči společnému dítěti pak 

náleží oběma partnerům, oba také přispívají na jeho výživu a další potřeby (čl. 371-2 

odst. 1 C. civ.). Pokud to vyžadují zvláštní okolnosti, mohou rodiče sami, třetí osoba 

nebo subjekt specializovaný na péči o děti požádat soud (juge aux affaires familiales – 

JAF, soudce pro rodinné právo), aby výkon rodičovské odpovědnosti zcela nebo zčásti 

                                                 
30 zákon č. 84-16 ze dne 11. 1. 1984 o statutu státních zaměstnanců, zákon č. 84-53 ze dne 26. 1. 1984 
o statutu státních zaměstnanců v územních orgánech, zákon č. 86-33 ze dne 9. 1. 1986 o personálu 
zdravotnických zařízení 
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přenesl na třetí osobu nebo zařízení specializované na péči o děti (čl. 377 odst. 1 a 2 

C. civ.). 

I v případě, že partnery jsou osoby stejného pohlaví, je možné požádat o přenesení 

části rodičovské odpovědnosti také na druhého partnera, aby mohla být vykonávána 

oběma partnery. Rozhodnutí vždy záleží na úvaze soudu, zda jsou tu okolnosti, které 

svědčí pro takovéto opatření 31. 

Pokud partneři ukončí svůj vztah a jejich PACS zanikne, je třeba, aby upravili svůj 

vztah k dítěti a další s tím související otázky. Partneři sepíší dohodu, v níž stanoví 

způsob výkonu rodičovské odpovědnosti ke společnému dítěti, výši příspěvku na jeho 

výživu a výchovu apod. Tato dohoda podléhá schválení juge aux affaires familiales při 

Tribunal de grande instance, ten ji schválí, jestliže má za to, že zájmy dítěte jsou 

dostatečně chráněny. Pokud se partneři nedokáží dohodnout, upraví tyto otázky sám 

svým rozhodnutím. 

23.2 Možnost osvojení partnery 

Ustanovení Code civil umožňují adoption plénière32 manželům, kteří jsou starší 

osmadvaceti let nebo jejichž manželství trvá déle než dva roky, osvojit může i osamělá 

osoba starší dvaceti osmi let (čl. 343 a 341-1 C. civ.). Za stejných podmínek lze žádat 

o adoption simple33 (čl. 361 C. civ.) 

Zákon tedy nezakazuje osvojení osobě, která uzavřela Pacte civil de solidarité, ale 

v praxi soudů dochází jen velmi zřídka k rozhodnutím umožňujícím osvojení těmto 

osobám, zvláště, jsou-li partneři stejného pohlaví34; čl. 346 C. civ. stanoví, že nikdo 

nemůže být adoptován více osobami, nejde-li o manžele. 

V nedávné době bylo rozsudkem (rozhodnutí ze dne 22. ledna) Evropského soudu 

pro lidská práva (dále jen Soud) ve Štrasburku Francouzské republice uloženo zaplatit 

                                                 
31 Cour de cassation (Kasační soud) ve svém rozhodnutí č. 04-17.090 ze dne 24. 2. 2006 vyhověl žádosti 
matky dvou dětí, která uzavřela Pacte civil de solidarité se ženou, s níž dlouhodobě žila stabilním 
a harmonickým partnerským životem a která se podílela na výchově dětí, a povolil částečné přenesení 
rodičovské odpovědnosti na tuto ženu. Žádost matky byla zdůvodněna její obavou o osud dětí v případě, 
že by se stala obětí dopravní nehody, neboť z pracovních důvodů denně cestovala do značné vzdálenosti, 
protože otcovství k dětem nikdy právně deklarováno nebylo. 
32 adoption plénière je institut zhruba odpovídající nezrušitelnému osvojení, takto osvojit lze pouze dítě 
mladší 15 let, osvojením ztrácí právní vztah se svou původní rodinou a vstupuje do rodiny osvojitele 
33 adoption simple je typem osvojení, jímž lze osvojit osobu jakéhokoli věku, osvojenec neztrácí právní 
vazby k původní rodině 
34 prvním takovým rozhodnutím byl rozsudek Tribunal de grande instance v Paříži ze dne 27. června 
2001, který umožnil osvojení (adoption simple) tří dětí partnerce jejich matky 
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deset tisíc euro jako odškodné za morální újmu poté, co se na Soud obrátila žena, které 

francouzské soudy odmítly udělit povolení k osvojení dítěte. Stěžovatelka, žijící trvale 

se svou partnerkou, uvedla, že bylo porušeno její právo na respektování soukromého 

a rodinného života, které plyne z článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod, a že byl porušen také zákaz diskriminace při užívání práv zaručených Úmluvou 

(stanovený čl. 14). Soud odmítl argumentaci zdůvodňující odmítnutí zájmem dítěte, 

kterému by se při výchově nedostalo mužského vzoru, a uvedl, že tento důvod není 

dostatečně vědecky podložen; následně Soud rozhodl, že se stěžovatelka stala obětí 

nerovného zacházení pro svou sexuální orientaci, jak nepřímo plynulo z předchozích 

soudních rozhodnutí, čímž v rozporu s čl. 14 Úmluvy došlo k její diskriminaci. 

23.3 Možnost využití asistované reprodukce 

Možnost využití asistované reprodukce je otevřena výhradně manželům nebo 

heterosexuálním párům, které spolu trvale žijí minimálně dva roky, trpícím neplodností, 

která byla lékařsky potvrzena (čl. L2141-2 C. santé publ.). Za těchto podmínek ji tedy 

mohou využít i partneři, kteří spolu uzavřeli Pacte civil de solidarité. 

24 Postavení partnerů v trestním právu 

Uzavřením Pacte civil de solidarité se mění postavení partnerů v oblasti trestního 

práva především v tom smyslu, že zákon stanovuje pro trestné činy spáchané na osobě 

partnera, manžela nebo osoby žijící v nesezdaném soužití (concubinage) s pachatelem 

přísnější postih (jde o přitěžující okolnost dle čl. 138-80 odst. 1 C. pén.) protože se 

jedná o trestné činy proti osobě, s níž pachatele pojí úzký vztah a jejíž důvěry je 

takovým činem zneužito. Přísněji trestné jsou za těchto podmínek např. trestný čin 

vraždy (čl. 221-4 bod 9 C. pén.), ublížení na zdraví s následkem smrti (čl. 222-8 bod 6 

C. pén.) nebo znásilnění (čl. 222-24 bod 11 C. pén.). 

Osoba, která žije manželským životem s pachatelem (v manželství, na základě 

PACS nebo concubinage) nemůže být stíhána za neoznámení trestného činu, který jím 

byl nebo má být spáchán (čl. 434-1 C. pén.), ani tehdy, poskytne-li mu po spáchání činu 

úkryt či jinou pomoc (čl. 434-6 C. pén.). 
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25 Vliv uzavření Pacte civil de solidarité na postavení 
partnera cizí národnosti 

Postavení osob jiné než francouzské národnosti upravuje především Code de 

l´entrée et du séjour des étrangers et du droit d´asile35, který stanovuje, že před 

rozhodnutím o udělení nebo odmítnutí povolení k pobytu bude zváženo, jaké intenzity, 

délky trvání a stability jsou vztahy, které si osoba ve Francii vytvořila a jaký je její 

přínos francouzské společnosti. Zvažovány budou i její vztahy k příbuzným, jež 

zanechala v zemi původu, a také to, zda neohrožuje veřejný pořádek. Na základě tohoto 

uvážení bude rozhodnuto, zda důvody, které by mohly případně vést k odmítnutí 

povolení, jsou dostatečné ve srovnání s dopadem zamítavého rozhodnutí na princip 

respektování soukromého a rodinného života osoby (čl. L313-11 bod 7 CESEDA). 

Podle článku 12 zákona o Pacte civil de solidarité představuje uzavření PACS 

(osobou cizí národnosti) jeden z ukazatelů, které budou brány v potaz při posuzování, 

zda si osoba vytvořila ve Francii dostatečně pevné osobní vztahy, které by 

odůvodňovaly udělení povolení k pobytu. 

Partner cizí národnosti může poté obdržet dočasné povolení k pobytu z důvodu 

osobního a rodinného života. Platnost tohoto povolení je omezena na maximálně jeden 

rok (čl. L313-1 CESEDA), ale za splnění podmínek zákona je možné její prodloužení, 

získání povolení k delšímu pobytu apod. 

Závěr 

Je biologickou tendencí člověka, že usiluje najít někoho, s kým by mohl navázat 

vztah založený na vzájemné důvěře, respektu, psychické a pocitové blízkosti, vztah, 

který by v kontextu běžných sociálních interakcí a v síti přátelských a rodinných vazeb 

rozvíjejících se kolem každého jedince byl jedinečným životním společenstvím, trvalým 

a poskytujícím jistotu a zázemí. Tradiční a uznávanou formou takovéhoto soužití je 

manželství muže a ženy, obecně tolerován je i jejich nesezdaný vztah, který je 

v současné společnosti stále častějším jevem. 

Spolu s pozvolným přijetím homosexuality jako jedné z přirozených podob 

sexuálního chování byla jednotlivými státy postupně přijímána legislativní opatření 

                                                 
35 Tento zákon, platný od 1. března 2005, převzal uvedená kritéria posuzovaná za účelem rozhodnutí 
o udělení či zamítnutí povolení k pobytu ze starší úpravy, na kterou v době svého přijetí odkazoval zákon 
o Pacte civil de solidarité. 
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vedoucí k právnímu zakotvení soužití osob stejného pohlaví, která těmto osobám 

umožňovala získat právní status více či méně obdobný manželství. Tak byl ve Francii 

přijat zákon o Pacte civil de solidarité a v České republice zákon o registrovaném 

partnerství. 

Registrované partnerství je svazkem dvou osob stejného pohlaví, které se jeho 

uzavřením vzájemně zavazují k trvalému společenství, jeho obsah však není, narozdíl 

od manželství, určen vymezením práv a povinností partnerů, není definován ani účel 

partnerství, kterým by zákonodárce deklaroval, jaké hodnoty s touto právní úpravou 

spojuje. Partnerství podle tohoto zákona je v mnoha ohledech upraveno podle institutu 

manželství obsaženém v zákoně o rodině (vyživovací povinnost, úprava zániku 

partnerství atd.), ačkoli zmíněné vymezení práv a povinností partnerů zde, kromě 

stanovení, že jsou pro oba partnery stejné (§8 odst. 1 ZRP), chybí. Přitom právě co 

nejobdobnější úprava registrovaného partnerství a manželství by mohla odpovědět na 

požadavky zastánců zrovnoprávnění stejnopohlavních svazků s manželstvím lépe než 

politické proklamace rovnosti a nediskriminace. Takové řešení by rovněž mohlo 

uspokojit odpůrce registrovaného partnerství, pakliže jej odmítají z důvodu tvrzené 

pozitivní diskriminace homosexuální menšiny, již dokazují nepoměrem povinností 

a výhod spojených s uzavřením registrovaného partnerství, a nikoli a priori z důvodů 

náboženských nebo kvůli zažitým předsudkům. S takovouto úpravou registrovaného 

(zapsaného) partnerství počítal původní návrh nového občanského zákoníku, z něhož 

však byla příslušná ustanovení vypuštěna. 

Tytéž výhody jako registrovaní partneři mají sice v mnoha případech i osoby 

žijící v nesezdaném soužití (označované jako osoby spolužijící, druh/družka apod.), 

přesto se ale nelze zcela ztotožňovat s námitkami odpůrců zákonné úpravy partnerství 

osob stejného pohlaví, že již v rámci stávajících zákonů je dostatečně zajištěna rovnost 

a ochrana všech bez rozdílu, že vzájemné vztahy si lze upravit smluvně, pokud si to 

partneři přejí, a že tedy není třeba přijímat zvláštní zákon ve prospěch této menšiny. 

Tento argument není v zásadě nepravdivý, ale také neodůvodňuje, proč by 

stejnopohlavním párům nemělo být umožněno uzavřít partnerství s obdobnými účinky, 

jaké má manželství. Někteří lidé sice odmítají do manželství vstoupit s tím, že jde 

o státem regulovanou instituci, ale homosexuální páry takovou volbu nemají, navíc 

v kulturním kontextu naší společnosti jsou s oficiálním počátkem soužití dvou osob 
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spojovány určité zvyklosti, tradičně představované svatebním obřadem, které 

uzavíranému svazku v obecném vnímání dodávají na závažnosti, již může pouhé 

uzavření smlouvy přinést jen stěží. 

Právo stanovuje limity chování a vytváří nástroje k jejich prosazování, ke 

skutečné změně v myšlení adresátů právních norem však dochází až po určité době, 

a tak, má-li být snaha prosadit vnímání svazků osob stejného pohlaví jako 

rovnocenných s manželstvím z hlediska jejich společenského, právního i ekonomického 

významu účinná, je třeba vyjádřit to výslovnou úpravou vycházející z principů rovnosti 

a nediskriminace. Ostatně výzkumy veřejného mínění dokládají, že po přijetí zákona 

o registrovaném partnerství poklesl nesouhlasný postoj k uzákonění svazků osob téhož 

pohlaví z 30% v roce 2005 na 19%v roce 2008 (viz graf č. 2, Příloha č. 3:  Názory 

veřejnosti na otázky související s registrovaným partnerstvím). 

Pacte civil de solidarité byl původně především smlouvou, kterou si partneři 

mohli upravit své vzájemné majetkové vztahy, a teprve pod vlivem rozhodnutí Conseil 

constitutionnel a pozdějších novelizací se tento svazek změnil na institut blížící se 

evropským modelům partnerství, ale také modelu manželství, alespoň co se týče práv 

a povinností partnerů a jejich právního postavení, PACS je však i nadále volnějším 

svazkem než manželství v důsledku jeho možného ukončení jednostranným 

rozhodnutím partnera, tím, že zákon výslovně neukládá partnerům povinnost věrnosti 

atd. Narozdíl od registrovaného partnerství je PACS otevřen i heterosexuálním párům. 

Pacte civil de solidarité jako alternativní model soužití páru se stal poměrně 

oblíbeným jednak ze strany stejnopohlavních párů, které manželství uzavřít nemohou, 

a chtějí svůj vztah legalizovat, jednak ze strany párů, které si z jakéhokoli důvodu 

manželství uzavřít nepřejí a dávají přednost svazku, který, ač oficiální, jim poskytuje 

větší volnost. 

PACS tak vytváří model soužití stojící na pomezí smlouvy o úpravě 

majetkových vztahů partnerů a svazku obdobného manželství, s právy a povinnostmi, 

ale současně s možností jej kdykoli snadno ukončit. Není tedy jakousi formalizovanější 

obdobou concubinage, spíše se blíží volnější podobě manželského svazku. 

Názor na uzákonění svazků osob stejného pohlaví, na to, jaký rozsah oprávnění 

a povinností má být s takovými svazky spojován, zda má být činěn rozdíl mezi svazky 

homosexuálních a heterosexuálních párů apod., je záležitostí vnitřního přesvědčení 
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každého člověka, které vyrůstá z kulturní a náboženské tradice, výchovy, vzdělání, 

z morálních a mravních hodnot, jež uznává, i z osobní zkušenosti36. 

Otázka adopce a výchovy dětí homosexuálními páry je poněkud složitější, 

dosavadní pozorování ale nenaznačují, že by dítě mohlo být negativně ovlivněno tím, že 

jej vychovávají dva muži nebo dvě ženy, problémem by však mohlo být přijetí takového 

dítěte kolektivem. 

Jakékoli rozhodnutí má být činěno po zvážení všech známých relevantních 

skutečností a jen na základě nich, nikoli pod zorným úhlem předsudků; domnívám se, 

že legalizace registrovaného (zapsaného) partnerství byla správným rozhodnutím, 

i když ke kvalitě zákona lze mít výhrady, a že by tyto svazky měly být postaveny 

naroveň manželství (otevření manželství všem párům bude jistě pro veřejnost ještě 

velmi dlouho nepřijatelné), protože jejich základ je shodný, totiž citové a intimní pouto 

dvou lidí a přání spojit své životy, byť v případě manželství zde obvykle bývá také 

úmysl založit rodinu. 

                                                 
36 ze závěrů průzkumu provedeného Centrem pro výzkum veřejného mínění v květnu roku 2008 plyne, že 
příznivěji se k těmto tématům staví ti, kteří uvedli, že nějakého homosexuálně orientovaného člověka 
osobně znají 
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Seznam zkratek 

C. civ. – Code civil 

CESEDA - Code de l´entrée et du séjour des étrangers et du droit d´asile 

CGI – Code général des impôts 

CPC – Code de procédure civile 

C. pén. – Code pénal 

C. santé publ. – Code de la santé public 

CSS – Code de la sécurité sociale 

C. trav. – Code du travail 

ČSSD – Česká strana sociálně demokratická 

ObčZ – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

PACS – Pacte civil de solidarité 

CUC – Contrat d´union civile 

CVS - Contrat de vie sociale 

CUS - Contrat d´union sociale 

CUCS - Contrat d´union civile et sociale 

DDědic – zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí 

DPříj – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

INED - Institut national des études démographiques 

JAF - juge aux affaires familiales 

KDU-ČSL - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 
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Příloha č. 1: Srovnání podstatných aspektů registrovaného 
partnerství a Pacte civil de solidarité 

Následující tabulka nabízí přehledné srovnání základních rysů úpravy partnerského 

soužití ve smyslu tuzemského registrovaného partnerství a ve smyslu francouzského 

Pacte civil de solidarité. Pro ilustraci je do srovnání zahrnuta i úprava partnerského 

svazku původně obsažená v návrhu nového občanského zákoníku. 

jednotlivé oblasti 

úpravy 

registrované 

partnerství 

Pacte civil de 

solidarité 

původní návrh 

nového 

občanského 

zákoníku 

uzavírání partnerského svazku 

podmínky uzavření věk min. 18 let, plná 

způsobilost k právním 

úkonům, souhlasný 

svobodný projev vůle, 

občanství ČR 

věk min. 18 let, 

souhlasný svobodný 

projev vůle, způsobilost 

k právním úkonům  

viz registrované 

partnerství, dále dva 

svědci, veřejnost 

prohlášení 

složení páru pouze stejnopohlavní 

páry 

stejnopohlavní i 

smíšené páry 

pouze stejnopohlavní 

páry 

překážky uzavření nesplnění podmínek 

uzavření partnerství, 

příbuzenství v řadě 

přímé, sourozenecký 

poměr, dosud trvající 

dřívější partnerství nebo 

manželství 

nesplnění podmínek 

uzavření PACS, 

příbuzenství v řadě 

přímé, příbuzenství 

v řadě pobočné až do 

třetího stupně, dosud 

trvající dřívější 

partnerství nebo 

manželství 

viz registrované 

partnerství 

registrace uzavřených 

partnerství a 

prokazování uzavření 

zápis do matriky – 

knihy registrovaného 

partnerství; partnerství 

zapsáno také do 

občanského průkazu 

zápis do rodného listu 

(acte de naissance) 

viz registrované 

partnerství  

změna rodinného stavu ano ne ano 

zánik partnerského svazku 

zánik partnerství úmrtím partnera, 

prohlášením za 

sňatkem 

partnera/partnerů, 

viz registrované 

partnerství, navíc 



 

mrtvého, rozhodnutím 

soudu 

jednostranným 

rozhodnutím partnera, 

dohodou, úmrtím 

partnera 

možnost zániku 

dohodou partnerů 

právní následky zániku 

partnerství 

vyživovací povinnost 

mezi bývalými 

partnery, následky 

v dalších oblastech 

práva (partneři již 

nejsou osobami 

blízkými v trestním 

právu či dle ObčZ, 

nejsou společně 

posuzovanými osobami 

v právu sociálního 

zabezpečení, změny se 

týkají i nájmu bytu atd.) 

vypořádání společného 

majetku, právní 

následky v mnoha 

dalších oblastech 

(nájem bytu, možnost 

pokračování 

v podnikání zesnulého 

partnera, sociální 

zabezpečení atd.) 

vyživovací povinnost 

mezi bývalými 

partnery, možnost vrátit 

se k původnímu 

příjmení, změny 

v nájmu bytu atd. 

obsah partnerského svazku 

vzájemná práva a 

povinnosti partnerů 

stejné pro oba partnery; 

společné rozhodování 

o záležitostech 

partnerství, vzájemné 

zastupování v běžných 

věcech a při přijímání 

běžných plnění, 

solidární ručení ohledně 

běžných záležitostí 

partnerství, vyživovací 

povinnost 

povinnost společného 

života, podpory, 

materiální pomoci 

(obdoba vyživovací 

povinnosti), solidární 

ručení ohledně běžných 

záležitostí partnerství 

povinnost společného 

života, věrnosti, 

respektu, podpory 

majetkové vztahy partnerů 

za trvání partnerství ze zákona mezi 

partnery nevzniká 

majetkové společenství, 

nabytí věci ze 

společných prostředků 

znamená vznik 

podílového 

spoluvlastnictví se 

základní je režim 

odděleného nabývání 

majetku 

 

smluvně si partneři 

mohou dohodnout 

vytvoření majetkového 

společenství,  

vznik majetkového 

společenství partnerů 

(MSP) obdobného 

společnému jmění 

manželů, řídí se 

režimem zákonným, 

smluvním nebo 

založeným soudním 



 

stejnými podíly obou 

partnerů; smluvně lze 

sjednat jinak 

mohou si také sjednat 

nabytí spoluvlastnictví 

jen k určité věci 

 

nelze-li prokázat 

výlučné vlastnictví 

jednoho partnera, stává 

se věc předmětem 

spoluvlastnictví obou 

partnerů 

rozhodnutím 

 

u smluvního režimu se 

může jednat o režim 

oddělených jmění, 

režim vyhrazující vznik 

MSP ke dni zániku 

partnerství nebo o 

rozšíření/zúžení 

rozsahu MSP, smlouva 

se zapisuje do 

veřejného seznamu 

po zániku partnerství  zrušení a vypořádání 

spoluvlastnictví 

dohodou partnerů nebo 

rozhodnutím soudu 

viz registrované 

partnerství 

viz registrované 

partnerství, pokud do 

3 let po zániku 

majetkového 

společenství nedojde 

k vypořádání, uplatní se 

domněnka vypořádání 

podle pravidel 

stanovených zákonem 

postavení partnerů v dědickém právu 

dědické právo partnerů dědí v 1. dědické 

skupině stejným dílem 

s dětmi zůstavitele 

 

dědí ve 2. dědické 

skupině spolu s rodiči 

zůstavitele a osobami 

spolužijícími nebo 

odkázanými na 

zůstavitele výživou; 

partner dědí nejméně 

polovinu dědictví 

partneři nejsou dědici 

ze zákona, nabytí 

majetku po zesnulém 

partnerovi lze ze 

zákona požadovat jen 

ve stanovených 

případech 

viz registrované 

partnerství 

 

možné je i uzavření 

dědické smlouvy, 

pokud byl partnerovi 

jeho zákonný podíl 

zkrácen či odepřen 

pořízením zůstavitele 

nebo dědickou 

smlouvou a sám se 

nemůže slušně živit, má 

právo na zaopatření 

z pozůstalosti až do 

výše poloviny svého 

zákonného podílu 



 

nájem bytu partnery 

za trvání partnerství nevzniká společný 

nájem bytu, partnerovi, 

který nemá nájemní 

smlouvu, vzniká právo 

byt užívat 

nevzniká společný 

nájem bytu, byt může 

být v nájmu jednoho, 

nebo obou partnerů 

vzniká společný nájem 

bytu partnery 

 

má-li jeden z partnerů 

výhradní právo v bytě 

bydlet (jiné než 

závazkové), druhému 

vzniká právo bydlení 

 

právo každého 

z partnerů v bytě bydlet 

může soud omezit jako 

opatření proti 

domácímu násilí 

po zániku partnerství úmrtím partnera – 

nájemce přechází nájem 

na pozůstalého partnera 

 

rozhodnutím soudu o 

zrušení partnerství 

zaniká právo byt užívat 

opuštěním společného 

bydlení nebo úmrtím 

jednoho z partnerů 

přechází nájem na 

druhého partnera 

 

po dobu 1 roku právo 

na bezplatné užívání 

bytu v případě úmrtí 

partnera 

smrtí jednoho 

z partnerů přechází 

společný nájem na 

druhého 

 

smrtí partnera – 

jediného nájemce 

přechází nájem na 

druhého partnera a další 

členy domácnosti na 

dobu 2 let 

 

rozhodnutím soudu 

o zrušení partnerství, 

měli-li partneři k bytu 

stejné/společné právo, 

je toto zrušeno 

partnerovi, po němž to 

lze spravedlivě žádat 

 

bylo-li právo jednoho 

partnera k bytu slabší 

nebo odvozené od 



 

práva druhého partnera, 

je rozhodnutím soudu 

o zrušení partnerství 

toto slabší/odvozené 

právo zrušeno 

rodičovství partnerů 

možnost osvojení ne ano 

(adoption plénière) 

ne 

možnost svěření do 

výchovy partnera – 

rodiče 

ano ano ano 

možnost svěření do 

pěstounské péče 

ano ano 

(adoption simple) 

ano 

možnost využití 

asistované reprodukce 

ne ano, jen při splnění 

zákonných podmínek, 

nelze u partnerů 

stejného pohlaví 

neobsahuje 

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 

pracovní právo zákaz diskriminace 

z důvodu sexuální 

orientace, mezi partnery 

nemůže vzniknout 

pracovněprávní vztah 

 

po smrti partnera může 

pozůstalý partner 

pokračovat v jeho 

živnosti 

zákaz diskriminace 

z důvodu sexuální 

orientace nebo rodinné 

situace osoby 

 

partneři mají právo 

vybrat si dovolenou ve 

stejném termínu 

 

při přidělování 

zaměstnanců ve státní 

službě na místo výkonu 

práce se přihlíží 

k uzavřenému PACS, 

aby nedošlo 

k odloučení partnerů 

neobsahuje 

právo sociálního 

zabezpečení 

nevzniká nárok na 

vdovský/vdovecký 

důchod 

 

možnost vztažení práv 

ze sociálního pojištění 

i na osobu partnera pro 

účely dávek v případě 

neobsahuje 



 

partneři jsou společně 

posuzovanými osobami 

pro účely zákona 

o životním 

a existenčním minimu 

a o státní sociální 

podpoře (vliv na 

příspěvek na bydlení, 

přídavky na dítě atd.) 

 
právo na poskytnutí 

informací o zdravotním 

stavu partnera 

nemoci, mateřství nebo 

úmrtí 

trestní právo, zdanění partnerů 

trestní právo partneři jsou osoby 

blízké, mají právo 

odepřít výpověď proti 

sobě navzájem, 

napadnout rozsudek ve 

prospěch druhého 

partnera, právo zvolit 

mu obhájce, u 

stanovených trestných 

činů spáchaných jedním 

partnerem proti 

druhému je stíhání 

možné jen se souhlasem 

poškozeného partnera 

fakt, že trestný čin byl 

spáchán na osobě 

partnera, je přitěžující 

okolností 

 

partner nemůže být 

stíhán za neoznámení 

trestného činu 

spáchaného druhým 

partnerem ani za to, že 

mu po spáchání 

trestného činu poskytne 

úkryt nebo jinou pomoc 

neobsahuje 

zdanění partnerů partnerství nemá vliv na 

daň z příjmů, za 

stanovených podmínek 

nastává osvobození od 

daně dědické a darovací 

partneři podávají 

společné daňové 

přiznání, ohledně daně 

z příjmů jsou zdaněni 

stejně jako manželé  

 
partneři jsou 

osvobozeni od dědické 

daně, u darování mezi 

partnery se snižuje 

základ daně 

neobsahuje 

 



 

Příloha č. 2:  Registrované partnerství ve statistice 
Následující grafy byly vytvořeny na základě údajů poskytnutých matričními 

úřady, na nichž lze uzavírat registrované partnerství, a zveřejněných na internetové 

stránce http://gay.iniciativa.cz/www/index.php?page=clanek&id=74. 

graf 1: Vývoj počtu uzavřených registrovaných partnerství v období 1. 7. 2006 -  
30. 6. 2008 
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 Stránky Gay iniciativy v ČR uvádějí, že ke dni 30. června 2008 bylo uzavřeno 

celkem 582 registrovaných partnerství, z čehož 428 partnerství uzavřeli muži 

a 154 partnerství uzavřely ženy, zaniklo celkem 9 uzavřených partnerství. 

Český statistický úřad žádná obdobná zjištění ohledně počtu 

uzavíraných/zaniklých partnerství a ohledně osob partnerů (věk, srovnání počtu 

mužských a ženských párů vstupujících do partnerství) neprovádí. 



 

Příloha č. 3:  Názory veřejnosti na otázky související 
s registrovaným partnerstvím 

Následující údaje jsou převzaty ze závěrů, které na základě provedených 

výzkumů zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění. 

graf 1: Má být soužití osob stejného pohlaví upraveno zákonem o registrovaném 
 partnerství? 
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Úplné závěry průzkumu jsou přístupné na stránkách Centra pro výzkum 

veřejného mínění: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100477s_ov50429.pdf. 

graf 2: Mají mít osoby stejného pohlaví právo uzavřít registrované partnerství 
(odlišné od manželství)? 
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graf 3: Mají mít osoby stejného pohlaví právo uzavřít manželství? 
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graf 4: Mají mít osoby stejného pohlaví právo adoptovat děti? 
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Úplné závěry průzkumu jsou přístupné na stránkách Centra pro výzkum 

veřejného mínění: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100796s_ov80606.pdf. 



 

Příloha č. 4:  Pacte civil de solidarité ve statistice 
tabulka podává přehled vývoje počtu uzavřených/rozvázaných Pacte civil de 

solidarité na základě statistických údajů zveřejněných Ministerstvem spravedlnosti 

a zpracovaných INED (Institut national des études démographiques), aktualizováno ke 

dni 29. září 2008 

 

 

tabulka 1: vývoj počtu uzavřených/rozvázaných Pacte civil de solidarité 

rok 
počet uzavřených 

Pacte civil de solidarité 
počet zaniklých 

Pacte civil de solidarité 

1999 6 139 7 

2000 22 108 620 

2001 19 410 1 859 

2002 24 979 3 143 

2003 31 161 5 229 

2004 39 576 6 935 

2005 59 837 8 595 

2006 76 680 9 470 

2007 
(údaje za tento rok nejsou konečné) 

72 170 9 293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Následující grafická znázornění zahrnující období mezi léty 1999 až 2006 byla 

převzata ze studie Le Pacte civil de solidarité: une forme d´union qui se banalise, jejíž 

autorkou je Valérie Carrasco, která při jejím zpracování vycházela ze statistických údajů 

poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti francouzské republiky. 

 

graf 1: složení párů uzavírajících Pacte civil de solidarité 

 
vysvětlivky: ff – pár ve složení žena – žena 
 mm – pár ve složení muž – muž 
 mf – smíšený pár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

graf 2: vývoj počtu uzavřených Pacte civil de solidarité dle složení párů 
(graf ukazuje jednak změny absolutního počtu uzavřených PACS, jednak ilustruje 
zvyšující se atraktivitu této formy soužití i pro smíšené páry, které postupně tvoří stále 
rostoucí většinu nově uzavíraných PACS; nárůst počtu uzavřených partnerství 
v jednotlivých letech je vyjádřen násobky základní jednotky 100) 

 
vysvětlivky: ensemble – vývoj celkového počtu uzavřených PACS 
 mm – vývoj počtu PACS uzavřených páry ve složení muž – muž 
 ff – vývoj počtu PACS uzavřených páry ve složení žena – žena 
 mf – vývoj počtu PACS uzavřených smíšenými páry 
 
 
graf 3: průměrný věk osob uzavírajících Pacte civil de solidarité 

 
vysvětlivky: m/mm – muž v páru ve složení muž – muž 
 f/ff – žena v páru ve složení žena – žena 
 m/mf – muž ve smíšeném páru 
 f/mf – žena ve smíšeném páru 



 

Příloha č. 5: Srovnání postojů evropské veřejnosti vůči otázkám 
souvisejícím s registrovaným partnerstvím 

Následující grafy byly vytvořeny na základě údajů získaných Evropskou sekcí 

Gallupova ústavu v rámci rozsáhlého průzkumu provedeného v roce 2003 ve 

30 evropských státech; uvedené hodnoty jsou v procentech. 

graf 1: Souhlas s možností uzavírání svazků osob stejného pohlaví 
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graf 2: souhlas s možností adopce dětí páry stejného pohlaví 
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Z průzkumu vyplývá, že souhlasný postoj jak v otázce možnosti uzavřít zákonný 

svazek osobami stejného pohlaví tak i v otázce adopcí těmito páry vyjadřují především 

ženy a lidé mladší, vzdělaní, bez náboženského vyznání a stoupenci levice. 



 

Same-sex marriage in czech and french law 

Résumé 
La loi sur le partenariat enregistré est entré en vigueur en juillet 2006. Il s´agit 

d´une forme d´union civile réservée aux couples homosexuels. Les partenaires 

s´engagent à une aide matérielle, ils sont tenus solidairement des dettes contractées par 

l´un d´eux pour les besoins de la vie courante. Le partenariat ne peut pas être conclu 

entre ascendent et descendent, entre frère et sœur, si l´un des partenaires est déjà lié par 

un mariage ou par un autre partenariat ou si aucun des partenaires n´a la nationalité 

tchèque. Le partenariat conclu est inscrit à une carte d´identité de chaque partenaire, il 

est possible de faire inscrire aussi le nom de l´autre partenaire. 

Régime patrimonial des partenaires repose sur un principe de séparation des 

patrimoines, chacun des partenaires a seul l´administration, la jouissance et la 

disposition de ses biens personnels. 

Le partenariat se dissout par la mort de l´un des partenaires ou par décision 

judiciaire. L´ampleur des droits et devoirs des partenaires est inférieure à celle des 

personnes mariées (par exemple l´impossibilité de l´adoption plénière). 

Le pacte civil de solidarité (PACS) crée par la loi du novembre 1999 est un 

contrat conclu par deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour 

organiser leur vie commune (art. 515-1 du Code civil). Les partenaires s´engagent à une 

vie commune, à une aide matérielle et une asistence réciproques. 

Ce pacte ne peut pas être conclu entre ascendent et descendent, entre alliés en 

ligne directe et entre collatéraux jusqu´au troisième degré inclus, si un des partenaires 

est déjà lié par un mariage existant ou par un autre pacte civil de solidarité. Le pacte 

civil de solidarité conclu est mentionné en marge de l´acte de naissance de chaque 

partenaire avec indication de l´identité de l´autre partenaire. 

Régime patrimonial des partenaires est soumis au principe de séparation des 

patrimoines, les biens achetés en commun et les biens sur lesquels aucun des partenaires ne 

peut justifier d´une proprieté exclusive sont soumis au régime de l´indivision par moitié. 

Le PACS se dissout par la mort de l´un des partenaires, par le mariage des partenaires 

(ou de l´un d´eux), par déclaration conjointe ou décision unilatérale d´un partenaire. Les 

partenaires liés par le PACS ont presque les mêmes droits et devoirs que les personnes 

mariées. 



 

Svazky osob stejného pohlaví Same-sex marriage 

Pacte civil de solidarité Pacte civil de solidarité (Civil pact of solidarity) 

Registrované partnerství Registered partnership 


