
ZÁVĚR 

 

Je zřejmé, že transsexualita je téma, které si zaslouží pozornost a rozsáhlejší studii. 

Není možné obsáhnout veškerou problematiku v rámci prostoru vymezeného pro 

diplomovou práci. Pokusila jsem se proto vystihnout klíčové aspekty této problematiky 

a popsat vývoj, který v této oblasti probíhá.  

Zvyšující se počet soudních případů u ESLP a ESD je důkazem toho, že 

transsexuální osoby si jsou více vědomy svých práv a rozhodování těchto soudů vede 

k zvyšování jejich ochrany. Rozsudky těchto soudů omezují možnost státu bránit 

transsexuálním lidem v přístupu k léčebné péči nebo omezovat jejich ostatní práva. 

Vytváření umělých administrativních překážek je tak v rozporu s mezinárodními závazky 

České republiky.  

Velkou roli při pomoci transexuálním osobám a hájení jejich práv a zájmů hrají 

mezinárodní organizace jako jsou ILGA1, IGLHRC2 či Press for Change3, které se podílejí 

na tvorbě legislativy formou doporučení, připomínkování, vyjadřování se k aktuálním 

problémům. Zájmy translidí reprezentuje v České republice občanské sdružení 

Transforum, které existuje od roku 1998 a je jedinou českou organizací reprezentující 

zájmy těchto lidí. Probíhají rovněž výzkumy, studie a konference zabývající se 

transsexualitou a jejími právními aspekty. 

Mezi práva, za která transsexuální lidé v současnosti bojují, patří především možnost 

vyjádření jejich psychického pohlaví odlišného od jejich pohlaví právního bez hrozby 

utrpění újmy či persekuce, rovná práva a nediskriminaci, plné hrazení zdravotní péče z 

veřejného zdravotního pojištění, možnost změny pohlaví bez nutnosti rozvodu jejich 

manželství, právo účastnit se sportovních soutěží v novém pohlaví a další.4 

Je pravděpodobné, že tak jako v případě ostatních menšin, vydobytí těchto práv bude 

muset příjít „zezdola“. Je ovšem časté, že již po krátké době přichází deziluze z aktivismu 
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a snaha a síla bránit se a za svá práva bojovat slábne. To je zřejmě také jedním z důvodů, 

proč v České republice chybí odpovídající judikatura v této oblasti.  

Zůstávají také dosud nevyřešené otázky jako například umožňování právní změny 

pohlaví u osob, které nepodstoupily chirurgické zákroky vedoucí k plnému a nevratnému 

zbavení plodnosti, což je podmínkou téměř ve všech evropských zemích. Již ale například 

Velká Británie a Španělsko přijaly zákony umožňující právní změnu pohlaví bez nutnosti 

splnění této podmínky. Lze tedy očekávat, že i v dalších evropských zemích se bude 

rozvíjet diskuze na toto téma.5 

Velmi specifickým problémem je postavení transsexuálních osob ve vazbě a ve 

výkonu trestu odnětí svobody s ohledem na riziko porušování práva na soukromí a zákazu 

krutého a nelidského zacházení a trestů. Otázka, kterou je také nutno se zabývat, je 

zlepšení systému evidencí osob takovým způsobem, aby nedocházelo změnou identity 

k nedohledatelnosti osoby. S tím souvisí dlouhodobě diskutovaná problematika systému 

rodných čísel, který umožňuje identifikovat pohlaví osoby. Tuto situaci by mohlo 

významně zlepšit zavedení informačně neutrálního identifikátoru obyvatel, o němž se v 

posledních letech jednalo. Bylo by také vhodné zamyslet se nad přijetím takové úpravy 

změny jmen a příjmení, která usnadní situaci transsexuálních lidí v období jejich 

„zkušeností reálného života“. To jsou klíčové problémy, které komplikují proces změny 

pohlaví a jejichž novelizace by byla vítaná. 

Nezbývá mi než říci, že zákony a právní ochrana jsou velice důležité a transsexuální 

lidé si tuto ochranu zaslouží. Možná by ale změna měla probíhat nejen u zákonů, ale i ve 

společnosti. Informační kampaně, výuka ve školách, prostředky, které poslouží 

k odstraňování předsudků a xenofobie by mohly a měly být prvním krokem. Samotná 

právní ochrana a zákony totiž nevyřeší v lidech často zakořeněný strach z neznámého a 

předsudky, které si nezaslouží žádná menšina a tím méně lidé, kteří svůj stav nezavinili a 

přesto se musí potýkat nejen s nepřijetím a odmítnutím ve společnosti, ale také s řadou 

potíží administrativních a právních. 
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