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Úvod  

Psal se rok 2006. Účinnosti nabývá již dlouho diskutovaný a očekávaný zákon o 

Registrovaném partnerství č. 115/2006 Sb. Pro stejnopohlavní páry se otevírá možnost uzavřít 

jistou formu svazku, takzvané registrované partnerství. Znamená to rozšíření práv, ale i 

povinností obou partnerů. Mohou zastupovat jeden druhého v běžných záležitostech, mají 

vzájemnou vyživovací povinnost či povinnost pečovat o dítě druhého partnera žijící s nimi ve 

společné domácnosti. Pro českou společnost jako celek přijetí tohoto zákona také něco 

znamená. Znamená to posun vpřed. Znamená to, že se snažíme držet krok s “rodinou 

evropských a světových demokracií” tak, jak to uvádí preambule české Ústavy. Vždyť již 

tehdy, v roce 2006, jistou formu stejnopohlavních svazků umožnovalo 19 států v Evropě. 

Znamená to, že ctíme české tradice, ale dokážeme je odlišit od hloupých předsudků. Znamená 

to krok správným směrem. 

Od roku 2006 již uplynulo 10 let. Za těch 10 let od přijetí zákona o registrovaném 

partnerství došlo na české i evropské frontě k mnohým změnám. Za zmínku stojí například 

počet evropských států umožňujících určitou obdobu registrovaného partnerství, který za 

posledních 10 let vzrostl na 27. Rok co rok také narůstá počet Čechů, kteří by adopci 

homosexuálů podpořili. Velkým průlomem je také rozhodnutí Ústavního soudu, který ve 

svém nálezu zrušil část zákona o Registrovaném partnerství znemožňující individuální adopci. 

Nyní máme rok 2016 a je potřebné čelit další výzvě, a sice otázce adopcí pro páry 

stejného pohlaví. Hovoříme zde o situacích, kdy by registrovaní partneři mohli adoptovat dítě 

svého protějšku. V dnešní době se totiž téměř tisícovka rodin vyskytuje ve velmi paradoxní 

situaci, kdy páry žijící společně v registrovaném partnerství a vychovávající společně 

potomka či potomky některého z nich nemají k dětem svého protějšku řadu důležitých práv. 

Zejména v případech, kdy jeden z partnerů zemře, druhý partner nemá k dítěti svého partnera 
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žádná práva a přestože situace není tak dramatická, jak popisují média, a dítě většinou do 

ústavní výchovy umístěno není,1 je toto dítě postaveno do diskriminační pozice, kdy nemá 

např. právo na sirotčí důchod. Také v případě rozpadu partnerství dítě nemá nárok na výživné 

od druhého partnera. Potřeba právní úpravy těchto situací je jednou z otázek, s nimiž se 

zákonodárce bude muset v blízké budoucnosti vyrovnat. 

Naštěstí vývoj nelze zastavit, a přestože se jej občas daří těm konzervativnějším z nás 

zpomalovat, nakonec se vždy z menšiny stane většina a populace dokáže i přes rozpory najít 

společnou řeč. A bude to opět česká společnost, kdo se nakonec s touto výzvou bude muset 

nějak poprat. Vždy jsem měla ten dojem, že se Češi rádi profilují jako velmi tolerantní a 

liberální. Řadí se spíše „na západ“ než „na východ“, a jsou-li mezi východní státy přeci jen 

zařazeni, hlasitě se ohrazují. Otázky týkající se partnerství osob stejného pohlaví, obzvláště ve 

spojení se slovy výchova dětí, však často vyvolávají vášnivé diskuze. Naše společnost se 

snaží zuby nehty držet jakéhosi tradičního pojetí rodiny tak, jak je rodina vnímána z historie – 

tedy heterosexuální, a dojde-li k ostřejší debatě na toto téma, konzervativnější z nás se ohání 

Ústavou, jak jen mohou. A bohužel téměř polovina společnosti stále nedokáže zaujmout na 

tuto problematiku stanovisko.  

Cílem mé práce je nejen vymezit základní pojmy spojované s touto oblastí rodinného 

práva a popsat, jaké je současné postavení párů i dětí žijících v registrovaném partnerství,  ale 

také zmapovat legislativní i společenský vývoj poslední doby, a to nejen v Česku, ale také 

v Evropě, a nastínit, jakým směrem se tento vývoj v blízké i vzdálenější budoucnosti bude 

ubírat.  

                                                 
1 KAVALÍR, Jakub, Má smysl podpořit možnost adopce homosexuálními páry? (1.), Právo a rodina, 2015, roč. 
17, č. 7, s. 20 – 23, ISSN 1212-866X. 
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1. Od žaláře k oltáři  

1.1. Historický vývoj vnímání homosexuality do roku 1995 

Obecně lze říci, že homosexualita, tedy sexuální orientace na osoby stejného pohlaví, 

byla v minulosti, a to až do nedávna, považována v lepším případě za duševní poruchu, 

v horším případě pak silně odsuzována společností i právem a postihována přísnými tresty. 

Jistě nás nepřekvapí, že slavný Chammurapiho zákoník odsuzoval homosexuální styk 

trestem kastrace. Nic jiného snad ani od zákoníku stanovujícího známé pravidlo „oko za oko, 

zub za zub“ očekávat nelze. Naopak ve Starověkém Egyptě byla homosexualita akceptována 

širokou společností, přestože nebyla chápána jako společensky pozitivní jev.2 V Řecku byla 

homosexualita široce přijímána a mnohdy dokonce státně podporována. Vztah muže 

s mladým chlapcem byl považován za znak mužnosti, a pro chlapce pak bylo ctí mít staršího 

přítele, patrona, obzvláště jednalo-li se o osobu společensky uznávanou. Ve Spartě bylo 

homosexuální chování součástí vzdělávacího a výcvikového systému a v antickém Římě 

dokonce císař Nero uzavřel s mužem sňatek.3 Přestože vztah mezi ženami pro starověké 

Řecko nebyl tak charakteristický, jako homosexuální chování mezi muži, právě od tohoto 

období se datuje vznik pojmu lesba díky řecké básnířce Sapfó.4 

Vše mění nástup křesťanství, sexualita je totiž považována za účelovou – smyslem je 

plození dětí. Proto jediný přijatelný vztah je vztah mezi mužem a ženou. Nejen, že byla práva 

homosexuálů v tomto období potlačována, homosexualita byla ve své době trestána smrtí. 

Císař Justinián například trestal lásku mezi muži proto, že: „oni svou neřestí zaviňují 

zemětřesení, hlad a mor“. Karel Veliký zase homosexuálům na vrub přičítal sarančata či 

                                                 
2 VERNER, Miroslav, Ladislav BAREŠ a Břetislav VACHALA. Encyklopedie starověkého Egypta. 1. vyd. 
Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-306-0. s. 172. 
3 VÁVRA, Jan, Homosexualita v dějinách, televizní pořad Experiment, 2008, [online], [cit. 31. 10. 2016] 
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10211487240-experiment/208572233190007-4/2814-
homosexualita-v-dejinach/. 
4 MORUS. Světové dějiny sexuality. 2., dopl. vyd. (1. vyd. v NV). Praha: Naše vojsko, 1992. s. 45. 
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stěhovavá hejna kobylek, vina jim v historii byla kladena i za žravé myši či povodně.5 Není 

divu, že se nenávist široké veřejnosti vůči homosexuální menšině čím dál tím více 

prohlubovala. Trestní zákoník vydaný za Marie Terezie6 postihoval zločin smilstvo proti 

přírodě. Byl-li pachatel usvědčen, čekalo jej stětí mečem a poté spálení jeho těla. Za smilstvo 

proti přírodě přitom tereziánský zákoník považoval zoofilii, homosexualitu a masturbaci.7 

Panovník Josef II. situaci neviděl tak černě, homosexualita za jeho vlády nebyla považována 

za zločin, ale pouze za přestupek. Trestem za takový přestupek pak mohl být žalář, nucené 

práce či tělesný trest.8 

Trestní zákon9 vyhlášený císařem Františkem Josefem I., který byl v podstatě novelizací 

staršího trestního zákona z roku 1803, pod čísly 129 a 130 obsahoval paragrafy v tomto znění: 

§ 129 
Zločiny smilstva 
I. Proti přírodě 

Jako zločiny trestají se též další způsoby smilstva:  I. smilstvo proti přírodě, to jest: 
a) se zvířaty; 
b) s osobami téhož pohlaví. 

§ 130 
Trest 

Trestem toho ještě těžký žalář od jednoho až do pěti let.  
Bylo-li však v případě pod lit. b) užito některého z prostředků v § 125 naznačených, uložiti 

se má trest od pěti až do deseti let, a je-li tu některá z okolností v § 126 obsažených, i trest 
tam stanovený.10 

 
Právě výklad pojmu tzv. smilstva proti přírodě činila v praxi nemalé potíže. Nebylo 

jasno, zda pod tento pojem zákonodárce předpokládal subsumovat také svádění k pohlavnímu 

styku či jiné obdobné nemravné chování, či pouze samotný pohlavní styk. Nejasnost tohoto 

                                                 
5 ČEŘOVSKÝ, František. § 129 I. b. tr. z. Příspěvek k naléhavé reformě trestního zákona. Právník: teoretický 
časopis pro otázky státu a práva, Praha, Právnická jednota v Praze, 1919, roč. 58, č. 9, s. 166-169 a 200-202. 
6 Contitutio Criminalis Theresiana, 1768, § 129 – 130. 
7 PROCHÁZKA I., GRAUPNER, H. Historie právních postojů k homosexualitě. [cit. 25. 10. 2016]. Dostupné z: 
http://www.ecn.cz/PRIVATE/logos/pravhist.htm. 
8 Všeobecný zákoník o zločinech a trestech za ně, 1787. 
9 Zákon č. 117/1852 o zločinech, přečinech a přestupcích.  
10 SEIDL, Jan. Od žaláře k oltáři: emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti. 1. 
vyd. Brno: Host, 2012. ISBN 978-80-7294-585-6., s. 22-23. 



 

7 
 

ustanovení tak způsobila, že se např. u zemského trestního soudu v Praze téměř každých 14 

dní objevil nový případ smilstva proti přírodě.11 

Tento zákoník z roku 1852 platil na území dnešní České republiky po velmi dlouhou 

dobu, až do roku 1950. Se vznikem Československé republiky v roce 1918 bylo potřebné 

vyřešit také otázku, jaké zákony budou na území platit. Odpovědí na to byla tzv. recepční 

norma12, která ve svém druhém článku stanovila, že veškeré zemské a říšské zákony a 

nařízení zůstávají prozatím v platnosti. Základní hmotněprávně-trestní normou tedy nadále 

zůstal zákon z roku 1852, přestože byl považován za nemoderní zastaralou úpravu v této 

oblasti.  

Již od počátku 20. století byla patrná snaha nejen odborné právní veřejnosti upozorňovat 

na nedostatky zastaralé právní úpravy. Obzvláště výraznou osobností v této oblasti byl Dr. 

Čeřovský, advokát, jenž ve svém článku z roku 1919 publikovaném v časopise Právník13 

vyjadřuje otevřeně potřebu reformy trestního zákona odstraněním § 129. I. b. trest. zákona. 

Pokusů o reformu trestního zákona z roku 1852 bylo nespočet, k reformě tohoto zákona však 

došlo až roku 1950.14 Nový trestní kodex však, co se pojímání homosexuality týče, v podstatě 

převzal pojetí trestního zákona z roku 1852. Jeho ustanovení § 241 nazvané „Pohlavní styk 

s osobou téhož pohlaví“ stanovuje následující: „1) Kdo se pohlavně stýká15 s osobou téhož 

pohlaví, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 2) Odnětím svobody na jeden rok až 

pět let bude pachatel potrestán, dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1  

a) s osobou mladší než osmnáct let16, nebo b) za úplatu. 3) Kdo se nabídne k pohlavnímu 

styku s osobou téhož pohlaví za úplatu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři 

                                                 
11 ČEŘOVSKÝ, František. K otázce trestnosti homosexuality. In Druhý sjezd československých právníků  
r. 1925. s.10. 
12 Zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého. 
13 ČEŘOVSKÝ, op. cit. s. 166-169 a 200-202.  
14 Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
15 Pohlavním stykem se rozumí jakékoli ukájení pohlavního pudu na těle osoby téhož pohlaví. Není rozhodné, 
zda se pohlavně ukájejí obě osoby nebo jedna. Viz GLOGAR, R. a kol. Trestní zákon : komentář. Praha : Orbis, 
1958. s. 597. 
16 Za předpokladu, že pachatel věděl, nebo mohl vědět, že druhé osobě je méně než 18 let.  
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léta“.17 Přesto, že tento zákon byl novelizován, homosexuálního pohlavního styku se tyto 

novely nedotkly a situace proto zůstala stejná po celé období platnosti tohoto zákona, to 

znamená až do roku 1961. 

Převratným byl právě až rok 1961, kdy v Československu došlo ke zrušení trestnosti 

pohlavního styku dospělých osob stejného pohlaví. V účinnost vstoupil zákon č. 140/1961 

Sb., trestní zákon, který jako první na českém území platící trestní předpis, neobsahoval 

ustanovení kriminalizující pohlavní styk osob téhož pohlaví. Přesto, že se jednalo o pozitivní 

krok směrem zrovnoprávňujícím homosexuální a heterosexuální styk, zákon obsahoval 

později často kritizované ustanovení § 244 znějící následovně: „1) Kdo se po dovršení 

osmnáctého roku svého věku pohlavně stýká s osobou téhož pohlaví mladší než osmnáct let, 

nebo kdo se pohlavně stýká s osobou téhož pohlaví, zneužívaje její závislosti, bude potrestán 

odnětím svobody na jeden rok až pět let. 2) Stejně bude potrestán, kdo a) za pohlavní styk 

s osobou téhož pohlaví přijme nebo poskytne úplatu, nebo b) pohlavním stykem s osobou 

téhož pohlaví budí veřejné pohoršení.“18 Zákon č.140/1961 platil na českém území bezmála 

50 let – až do 31. 12. 2009. Během tohoto dlouhého období byla přijata řada novelizací a 

konečně, novelou19 v roce 1990, byl vypuštěn celý § 244 včetně nadpisu, a tím byla 

homosexualita postavena na roveň heterosexuálnímu pohlavnímu styku. Od tohoto okamžiku 

již nejsou homosexuální styky trestné vůbec a do budoucna jsou tak zakázány pouze styky 

s osobami mladšími 15 let (naplňujícími skutkovou podstatu trestného činu pohlavního 

zneužívání) a pohlavní styky násilné či využívající bezbrannosti druhého (naplňujícími 

skutkovou podstatu trestného činu znásilnění).20  

                                                 
17 Zákon č. 117/1852 o zločinech, přečinech a přestupcích. 
18 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 
19 Novelizace trestního zákona zákonem č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon. 
20 MUHROVÁ, Kateřina, Vývoj právní úpravy postavení homosexuálů, Brno, 2010, Diplomová práce [online] 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra dějin státu a práva, Dostupné z: 
https://is.muni.cz/th/170470/pravf_m/Diplomova_prace.pdf. 
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1.2.  Cesta k přijetí zákona o Registrovaném partnerství 

Na počátku 90. let stáli zákonodárci před nelehkou výzvou. Dne 1. 1. 1993 došlo ke 

vzniku České a Slovenské republiky a bylo potřeba vymezit, jaké zákony budou na nově 

vniklém území platit. Nakonec bylo rozhodnuto21 o recepci ústavních zákonů, zákonů i 

ostatních právních předpisů České a Slovenské Federativní Republiky platných v den zániku 

České a Slovenské Federativní republiky do právního řádu České republiky.  

Přestože bylo porevoluční Česko řazeno k zemím kladoucím velký důraz na dodržování 

lidských práv22, společnost nebyla ještě připravena přiznat homosexuálním osobám další 

práva. Bylo potřeba pokusit se odpovědět na otázku, jakým směrem se bude vývoj právní 

úpravy homosexuálních osob ubírat. Je zřejmé, že z pohledu trestního práva je kapitola 

trestnosti homosexuálních styků již nadobro uzavřená. Alespoň tedy ve smyslu trestnosti 

dobrovolných pohlavních styků osob stejného pohlaví starších 15 let, které je beztrestné. 

Z pohledu těch nedobrovolných pohlavních styků (či jiného pohlavního zneužití) trestní 

zákoník vůbec nebere v potaz sexuální orientaci útočníka23 - je zde vidět posun společnosti, 

která již téměř shodně považuje homosexualitu za přirozenou.  

Také mezinárodně právní závazky motivovaly vývoj právní úpravy České republiky 

v nazírání na otázku práv homosexuálních osob. V roce 1992 byla revidována Mezinárodní 

klasifikace nemocí (kterou sestavuje Světová zdravotnická organizace) a byla z ní mimo jiné 

vyřazena homosexualita, která byla do té doby z pohledu mezinárodního společenství 

považována za nemoc24. „V České republice je tato klasifikace v platnosti od roku 199425.“ 

                                                 
21 Ústavní zákon České Národní Rady ze dne 15. 12. 1992 č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem 
České a Slovenské Federativní Republiky. 
22 Zejména díky osobě prvního prezidenta České republiky, Václava Havla. 
23 Trestný je pohlavní styk (ale i jiné pohlavní zneužití), který pachatel vykoná s osobou mladší 15 let.  
24 World Health Organization,  The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical 
descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: WHO; 1992. [online], s. 11, Dostupné z: 
http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf. 
25 ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistik ČR), 10 revize MKN – 10: Mezinárodní statistická 
klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, [online], Dostupné z: 
http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html. 
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V Evropě se navíc doslova roztrhl pytel se státy uzákoňujícími registrované partnerství či 

jinou obdobnou formu. Jako první bylo již v roce 1989 Dánsko, těsně následováno Norskem a 

Švédskem v letech 1993 a 1994.  

 

1.2.1.  Tzv. „rodinn ěprávní novela občanského zákoníku“ 

Byla zřejmá čím dál tím větší nutnost nějakým způsobem upravit práva homosexuálních 

osob. Dříve, než se tohoto úkolu chopili političtí představitelé, dalo se do práce Brněnské 

Sdružení organizací homosexuálních občanů (dále SOHO). Dali si za cíl zejména působit na 

zákonodárce ve snaze zakotvit práva homosexuálů, a dále pak působit na veřejné mínění, 

např. snahou přimět média, aby pravidelně věnovala čas pořadům s homosexuální 

tématikou26. První kroky iniciativy vedly logicky ke změně zákonů, úvahy směřovaly k 

variantě začlenění institutu registrovaného partnerství do občanského zákoníku a do zákona o 

rodině.  

V roce 1995 byla totiž vládou připravována tzv. „rodinněprávní novela občanského 

zákoníku“. SOHO se této příležitosti rozhodlo využít, a předložilo vládě požadavek na 

začlenění úpravy práv homosexuálních osob právě do Občanského zákoníku a do zákona o 

rodině. Je důležité zmínit, že návrh stanovoval možnost uzavření registrovaného partnerství 

nejen pro osoby stejného pohlaví, ale také pro osoby opačného pohlaví (stejné pojetí v té 

době již existovalo v Nizozemsku, Dánsku i Norsku). Vláda, v té době pod vedením Václava 

Klause, tento požadavek svým usnesením27 nicméně zamítla a neumožnila tak předložení 

tohoto návrhu poslanecké sněmovně k projednání. Záznam z jednání schůze vlády České 

republiky konané dne 8. listopadu 1995 v Praze uvádí, že: „Vláda projednala materiál 

                                                 
26 MUHROVÁ, op.cit. s. 42. 
27 VLÁDA České republiky, Usnesení Vlády České republiky ze dne 8. Listopadu 1995 č. 624, k věcnému 
záměru zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník,[online], [cit. 3. 11. 2016], Dostupné z: 
https://albatros.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/DA184434300EE26CC12571B600701D7B. 
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předložený…s tím, že nebude navržena jiná forma registrovaného partnerství mezi občany, 

než manželství mezi mužem a ženou.“28 SOHO požadovalo, aby do návrhu byl začleněn tzv. 

„homosexuální konkubinát“, tedy jakási obdoba manželství mající rovné právní postavení a 

požívající všech právních důsledků, která se týkají manželství. Vláda se však jednohlasně 

rozhodla tento návrh nerealizovat zejména „proto, že homosexuální soužití není 

rodinněprávním vztahem.“29  

 

1.2.2.  Zákon o registrovaném partnerství 

Při dalším pokusu o právní institucionalizaci registrovaného partnerství se s tím 

zákonodárci podle mého úsudku „moc nepárali“. Rozhodli se zvolit odlišnou taktiku, a 

namísto novel či včleňování úpravy práv homosexuálů do již existujících zákonů se rozhodli 

vytvořit návrh zákona o Registrovaném partnerství. Tak dne 17. 12. 1997 předložila skupina 

poslanců30 poslanecké sněmovně České republiky návrh zákona o registrovaném partnerství 

osob téhož pohlaví. Vezmeme-li v úvahu, jak důležitou oblast společenských vztahů 

upravoval, byt tento návrh dle mého přesvědčení příliš krátký – pouhých osm paragrafů.31 

Přestože byl druhý pokus úspěšnější než ten první a předloha se dostala na pořad jednání 

poslanecké sněmovny, nakonec bohužel opět neprošla, když získala jen 57 hlasů. Její 

důležitost však spatřuji zejména v tom, že si nejen společnost, ale i politická scéna v té době 

již naplno uvědomovala akutní potřebu právní úpravy této oblasti občanského práva. Tisk z té 

                                                 
28 VLÁDA České republiky, Záznam z jednání schůze Vlády České republiky konané dne 8. Listopadu 1995 
v Praze,[online], [cit. 3. 11. 2016], Dostupné z: 
https://albatros.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/3A4534AC52B0ACC5C12571B6006D38AB 
29 HADEKA, J.F. Několik poznámek k nedávnému pokusu o právní institucionalizaci homosexuálního soužití v 
České republice, Správní právo: odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: 
Ministerstvo vnitra ČR, 1998, č. 5, ISSN 0139-6005, str. 261. 
30 JUDr. Zuzana Bebarová-Rujbrová (Komunistická strana Čech a Moravy), Jana Gavlasová (ČSSD) a MUDr. 
Jaroslav Zvěřina (sexuolog, Občanská strana demokratická). 
31 Sněmovní tisk č. 359 : Návrh zákona o registrovaném partnerství. [cit. 3. 11. 2016]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t035900.htm. 
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doby hovořil o „několika bouřlivých jednacích dnech“32 a o „rozdělení poslanců na liberály a 

konzervativce“. Autor Jiří F. Haderka ve svém článku Několik poznámek k nedávnému pokusu 

o právní institucionalizaci homosexuálního soužití v České republice popisuje jednání takto: 

„Jeden z těch „anti“ se během parlamentní debaty přihlásil jen proto, aby ostatní „poslal 

k čertu“. Jeden diskutér bezděky a v zápalu boje proti diskriminaci navodil nechtěnou 

orwellovskou představu, jak by to bylo, kdyby homosexuálů bylo 96% a pak se honem snažil 

z tématu raději vycouvat“. Ze stanoviska vlády k návrhu zákona o registrovaném partnerství 

osob téhož pohlaví lze usuzovat, že vláda je otevřená debatě na toto téma a připravená se 

otázku právní úpravy homosexuálních svazků řešit, ale zároveň očekává komplexnější úpravu 

a větší propracovanost.  

• „Obecně vláda nemá zásadních námitek proti tomu, aby bylo zákonem řešeno právní 

postavení občanů s homosexuální orientací a upraveno jejich soužití trvalejšího charakteru 

jako institut s prvky jak veřejného tak soukromého práva.“ 

• Vláda je na druhé straně přesvědčena, že přes určitý kladný posun v přístupu 

společnosti……chybí zatím u nás sociologický a demografický průzkum…“ 

• „P ředložený návrh zákona představuje jen velice rámcovou a neúplnou právní úpravu, která 

neobsahuje odpovědi na řadu podstatných otázek.“ 

• „(…) svazek není výslovně vázán na homosexuální orientaci, ale jen na podmínku stejného 

pohlaví a v praxi by se jím mohlo řešit i účelové ekonomické soužití osob staršího věku 

s možností zneužití dědických, důchodových i pojistných práv.“33 

 

                                                 
32 Jednání trvala od 27. 3. 1998 do 2. 4. 1998. 
33 Stanovisko vlády ČR k poslaneckému návrhu zákona o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví  
(sněmovní tisk č. 359). [online]. [cit. 3. 11. 2016] Dostupné z:  
http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t035901.htm. 
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1.2.3.  Zákon o partnerském soužití osob téhož pohlaví  

Zákon o partnerském soužití osob téhož pohlaví - takto se jmenoval třetí pokus poslanců 

prosadit úpravu registrovaného partnerství. Již v prosinci téhož roku skupina poslanců34 vládě 

předložila návrh téměř totožný s návrhem číslo dvě, byly do něj však zapracovány námitky a 

připomínky odpůrců předchozí verze. „Dne 17. března 1999 bylo velkou satisfakcí schválení 

návrhu zákona usnesením Vlády ČR35 (v čele s Milošem Zemanem), a to prakticky 

jednomyslným. To byl povzbudivý průlom.“36 Na konci března poslanecká sněmovna zasedla 

k prvnímu jednání a nebýt soustavného odmítavého postoje KDU-ČSL v podobě návrhů na 

zamítnutí návrhu zákona (celkem KDU-ČSL podala takovýto návrh pětkrát), byl by návrh 

zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví pravděpodobně přijat. O návrhu zákona bylo 

hlasováno a nakonec byl návrh zamítnut. Bylo zřejmé, že příští návrh musí být 

propracovanější ve všech ohledech, má-li mít na půdě Poslanecké sněmovny šanci na úspěch. 

Tak byl i tento, v pořadí již třetí návrh zákona, dne 2. prosince 1999 zamítnut.  

 

1.2.4.  Zákon o partnerském soužití osob stejného pohlaví 

Dne 4. května 2000, tedy po necelých pěti měsících, bylo téma úpravy práv 

homosexuálních dvojic opět na stole. A to rovnou na stole Rady vlády pro lidská práva, která 

vydala usnesení k přípravě věcného záměru návrhu zákona o partnerském soužití osob 

stejného pohlaví a navrhla tak tím vládě, že by bylo vhodné toto téma konečně nějakým 

způsobem dořešit. „Politickou a etickou povinností vlády je vytvářet (…) podmínky pro 

realizaci rovné důstojnosti homosexuálně orientovaných osob, která jim náleží ve smyslu čl. 1 

Listiny základních práv a svobod, podle níž jsou lidé „rovni v důstojnosti“ (…). Cestou 
                                                 

34 Tentokrát Jitka Kupčová - ČSSD, Monika Horáková - US, Zuzka Rujbrová - KSČM a Jan Zahradil – ODS. 
35 Usnesení vlády ČR ze dne 10. Března 1999 č.189 + P k poslaneckému návrhu zákona o partnerském soužití 
osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk č. 124), [cit. 3. 11. 2016], Dostupné z: 
https://albatros.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/77BEF914E761847DC12571B6006BD12D. 
36 Unikátní archiv SOHO v ČR a GI v ČR, Vývoj boje za prosazení registrovaného partnerství. [cit. 3. 11. 2016]. 
Dostupné z:  GAY.INICIATIVA.CZ . 
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k vytvoření celospolečenských podmínek, které (…) přispějí ke zvýšení respektu většinové 

společnosti k příslušníkům homosexuální menšiny (…) je také přijetí zákonné úpravy 

partnerského soužití osob stejného pohlaví.“37  

Zároveň Rada vlády pro lidská práva vyjádřila záměr zařadit se mezi země západní a 

severní Evropy, které buď již úpravu práv homosexuálních dvojic uzákonily (např. Dánsko, 

Švédsko, Norsko, Francie či Belgie), anebo byly ve fázi legislativního procesu přijímání 

takovéto úpravy (Německo).38 Vláda návrh zákona zpracovala a dne 27. 9. 2001 jej předložila 

Poslanecké sněmovně. Nutno říci, že se tentokrát jednalo o opravdu detailně propracovaný 

návrh, který upravoval nejen vznik, zánik, či zrušení registrovaného partnerství, ale také řadu 

práv a povinností partnerů, nejen vůči sobě, ale také vůči dětem. Zákon počítal také se 

vznikem vzájemné vyživovací povinnosti či společného jmění partnerů. Vymezil překvapivě 

také úpravu vztahů mezi partnery a dětmi, a sice takovým způsobem, že uzavření 

partnerského soužití není překážkou výkonu rodičovské odpovědnosti, a že na výchově se 

podílí i druhý partner žijící společně s rodičem dítěte ve společné domácnosti. Zároveň však 

zákon vylučoval možnost partnerů dítě osvojit či se stát jeho pěstounem nebo poručníkem. 

Dle mého názoru byla vládní předloha zákona, vypracovaná pod taktovkou ministra 

spravedlnosti Jaroslava Bureše, mnohem zdařilejší, než její předchozí varianty. Tento zákon 

vycházel z úspěšného skandinávského modelu, a tak konečně ujasnil, že se jedná o 

registrované partnerství osob stejného pohlaví, a nikoli osob stejného či různého pohlaví.  

Nakonec však ani to nestačilo a Poslanecká sněmovna dne 25. října 2001 rozhodla, že návrh 

zákona vrátí vládě k dopracování. Blížily se však volby do poslanecké sněmovny a k novému 

projednání návrhu zákona o partnerském soužití již nedošlo.39  

                                                 
37 Usnesení Rady pro lidská práva ze dne 4. 5. 2000 k přípravě věcného záměru návrhu zákona o partnerském 
soužití osob stejného pohlaví. [cit. 3. 11. 2016]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/cinnost-
rady/zasedani-rady/Usneseni-Rady-k-priprave-vecneho-zameru-navrhu-zakona-o-partnerskem-souziti-osob-
stejneho-pohlavi.pdf. 
38 Usnesení Rady pro lidská práva ze dne 4. 5. 2000, op. cit. 
39 MUHROVÁ, op. cit. s. 46. 
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1.2.5.  Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 

Skupina poslanců40 předložila sněmovně návrh zákona dne 21. dubna 2004. Jednalo se o 

návrh velmi podobný tomu předchozímu, návrh např. obsahoval ustanovení zakotvující, že 

trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte,41 či nově 

například vzájemnou vyživovací povinnost mezi partnery.  

Prezident SOHO Jiří Hromada ve svém článku popisujícím průběh přijímání zákona o 

registrovaném partnerství uvádí toto: „V pátek, 18. června 2004 pobíhal bijec za dogmatické 

hodnoty křesťanství, poslanec KDU-ČSL Jiří Karas po sněmovně a vykřikoval: "To je 

skandál, to je skandál!" Právě se totiž v pořadí již pátý pokus o prosazení zákona o 

registrovaném partnerství v České republice dočkal dílčího úspěchu. Poslanecká sněmovna 

jej, tentokrát bez zjevných problémů, propustila do druhého čtení.“42 Před tím však zákon 

prošel podrobnou rozpravou, na jejímž úvodu dostala slovo zástupkyně navrhovatele Taťána 

Fischerová. Ta se ve své úvodní řeči jakoby snažila uklidnit odpůrce zákona, zazněl mj. také 

výčet situací, v nichž se partnerský svazek od manželství zásadně liší: „Pro ty, kdo 

argumentují proti návrhu zákona srovnáváním s manželským svazkem, uvádím několik 

příkladů, ve kterých se partnerský svazek od manželství zásadně liší. Co návrh neumožňuje: 

neumožňuje vznik společného jmění partnerů, uzavřením svazku nevzniká společný nájem 

bytu, z partnerství na rozdíl od manželství nevzniká nárok na odškodnění v případě úmrtí 

partnera podle zákoníku práce, nevzniká nárok na vdovecký nebo vdovský důchod, nevzniká 

nárok na zvýhodnění podle zákona o dani z příjmu nebo nárok na přechod práv ze stavebního 

spoření. Pouze zařazení partnerů do první dědické skupiny kompenzuje neexistenci institutu 

společného jmění a ošetřuje otázku nároku na dědictví, které ale není zohledněno v daňových 

                                                 
40 Taťána Fischerová, Jitka Kupčová, Jan Zahradil, Kateřina Konečná, Vlastimil Ostrý, Zdeněk Jičínský, 
Jaroslav Zvěřina, Vladimír Koníček, Pavel Svoboda. 
41 Sněmovní tisk č. 650 : Návrh na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých 
souvisejících zákonů. [cit. 7. 11. 2016]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=650. 
42 Unikátní archiv SOHO v ČR a GI v ČR, op. cit. [cit. 7. 11. 2016]. Dostupné z:  GAY.INICIATIVA.CZ . 
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otázkách. Tady partneři spadají až do třetí dědické skupiny.“43 Dle mého názoru je tento 

přístup nešťastný, instituty charakteristické pro soužití dvou partnerů (ať už se jedná o 

partnery heterosexuálně či homosexuálně orientované), tedy např. institut společného jmění, 

společný nájem bytu či vdovecký či vdovský důchod, by měly být těmto životním partnerům 

přiznány, a to nehledě na jejich sexuální orientaci. Vždyť kdo jiný by měl např. vdovský 

důchod pobírat, když ne právě vdova či vdovec po zesnulém? 

Jedním z velice často opakovaných důvodů pro zamítnutí zákona o registrovaném 

partnerství (ať již se jedná o návrh z toku 1995, či o pozdější návrhy) je obava z narušení 

tradičního pojetí manželství, neboť tento zákon údajně hodlá registrované partnerství postavit 

na stejnou úroveň s institutem manželství. Jakoby snad přijetí jakéhokoliv zákona mohlo 

rozložit či jakýmkoliv způsobem narušit či poškodit jiný institut. Zákon o registrovaném 

partnerství, ať již v té či oné verzi, byl schválen ve velké spoustě vyspělých křesťanských 

zemí a právě u těchto zemí můžeme hledat odpověď na otázku, co se stalo s tradičními 

instituty jako jsou je manželství či rodina po přijetí tohoto „ďábelského“ zákona upravujícího 

právně svazek stejnopohlavních párů. Jsem si jistá, že odpověď na tuto otázku je jasná – 

nestalo se vůbec nic. Tradiční rodiny existují stejně tak, jak existovaly dříve a pokud je něco 

ohrožuje, tak to jistě nejsou homosexuální svazky.44 Přesto, že se rozpravy nesly v celkem 

civilizovaném duchu, nakonec (těsně - o 1 hlas) byl návrh zákona dne 11. února 2005 opět 

zamítnut. 

 

                                                 
43 Záznam z 1. čtení ze dne 18. 6. 2004 (33. schůze). Úvodní řeč poslankyně Taťány Fischerové [online],[cit. 7. 
11. 2016], Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/033schuz/s033120.htm. 
44 Záznam z 1. čtení ze dne 18. 6. 2004 (33. schůze). Řeč poslankyně Heleny Mallotové [online],[cit. 7. 11. 
2016], Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/033schuz/s033120.htm. 
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1.2.6.  Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů  

Neuplynuly ani tři měsíce, a skupinou poslanců45 byl předložen další návrh na přijetí 

zákona o registrovaném partnerství, v pořadí již šestý.46 Došlo zejména k zapracování 

připomínek, a tak se nový návrh od toho předchozího v mnohém nelišil.  

Tehdejší vláda Jiřího Paroubka zaujala k zákonu neutrální stanovisko následované 

připomínkami. Vláda návrhu vytýkala zejména úpravu některých institutů typických pro 

manželství a rodinu, jakými jsou především vzájemná vyživovací povinnost, vztah k dětem či 

vznik společného jmění partnerů.47 Svůj nesouhlas s tímto názorem vlády jsem vyjádřila již 

výše. Během prvního čtení, dne 24. června 2005, byl opět podán návrh na zamítnutí zákona a 

již standardně tento návrh nebyl schválen. Druhé čtení se konalo 8. prosince 2005 a návrh 

zákona celkem hladce prošel jak prvním, tak druhým čtením. I přes snahy některých poslanců 

návrh znehodnotit, mírně řečeno bizarními pozměňovacími návrhy,48 nakonec zákon 

postoupil do třetího čtení a dne 16. prosince 2005 byl schválen poslaneckou sněmovnou, a to 

86 hlasy ze 147 přítomných. Následovalo postoupení senátu, to proběhlo dne 3. ledna 2006 

pod tiskovým číslem 203/0, a dne 26. ledna 2006 byl návrh zákona po vcelku mírné diskuzi 

drtivou většinou senátorů (pro bylo 44 z 65 přítomných senátorů a senátorek) schválen. 

Celý tento pokus číslo šest prozatím zní jako procházka růžovým sadem, Vládou, 

Poslaneckou sněmovnou i Senátem zákon, dá se říct, proplul bez větších zádrhelů. To by to 

ale nebyl Václav Klaus, aby s takto kontroverzním zákonem souhlasil. Využívaje své 

pravomoci, kterou mu dává Ústava České republiky ve svém čl. 50, zákon dne 16. února 2006 

vetoval a vrátil Poslanecké sněmovně k novému projednání s odkazem, že k přijetí zákona 

                                                 
45 Anna Čurdová, Jitka Kupčová, Taťána Fischerová, Kateřina Dostálová, Lucie Talmanová, Kateřina Konečná, 
Zdeněk Jičínský, Vladimír Doležal, Pavel Svoboda, Vlastimil Ostrý, Vladimír Koníček. 
46 Sněmovní tisk č. 969 : Návrh zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. 
[cit. 7. 11. 2016]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=969. 
47 Sněmovní tisk č. 969/1 : Stanovisko vlády k Návrhu zákona o registrovaném partnerství a o změně některých 
souvisejících zákonů. [cit. 7. 11. 2016]. Dostupné z:http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=969&ct1=1. 
48 Dle poslance Tomáše Duba bychom v česku měli mít jakousi verzi mnohomanželství, navrhoval totiž, aby 
partnerství mohly uzavřít více než dvě osoby a to stejného i různého pohlaví, 969/3 Pozměňovací a jiné návrhy 
[online],[cit. 7. 11. 2016], Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=969&ct1=3. 
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zasahujícího takto závažným způsobem do mezilidských a dokonce partnerských a intimních 

vztahů lidí je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy minimálně 101 

hlasů.49 Ve svém stanovisku50 se vymezil proti příslušnému zákonu, argumentoval zejména 

tím, že institut registrovaného partnerství, dle jeho názoru, vůbec nemá být upraven formou 

zákona. Z prezidentových argumentů mne zaujalo např. násl.: „(…)slovo rodina pochází od 

slova rodit a ne náhodou jsou rodiče a děti jejím elementárním atributem. O tytéž znaky a 

funkce jako v manželství v partnerství osob stejného pohlaví nejde a z definice jít nemůže.“51 

Nedokážu si představit, že by s tímto argumentem souhlasila osoba vychovaná v rodině se 

dvěma tatínky či dvěma maminkami v naprosto běžném milujícím rodinném prostředí.  

Naštěstí se však ukázalo, že tento názor s panem prezidentem nesdílí nadpoloviční 

většina poslanců a prezidentské veto bylo dne 15. března 2006 přehlasováno. Průběh 

hlasování byl velice dramatický, když musel být hlasovací proces celkem třikrát pro technické 

potíže opakován. Prezident SOHO Jiří Hromada jej ve svém článku popsal takto: 

„První hlasování - sál zahučel: 97 hlasů!!! To by byl konec. 
Ale nebyl. Poslanec Vymětal vstal a zpochybnil hlasování – seděl na místě a hlasovací 
zařízení hlásilo absenci.  
 
Tak znovu - druhé hlasování: 102 hlasy!!! Všichni jsme vyletěli ze svých míst na balkóně 
sněmovny. Vítězství... Ne, ještě ne. Poslankyně Šojdrová namítla, že bylo špatně uvedeno, že 
hlasovalo pro. Nikdo ji nemohl podezírat, že by to udělala – je z KDU-ČSL.  
 
Takže opět vteřiny zoufalého napětí - třetí hlasování: 101!!! 
 
Opozice kontrolovala hlasování. Nic nenašla. Hlasování platilo. Definitivně. “ 52  

Příliš dramatické vnímání pouhého procesu přijímání zákona? Možná. Dokresluje však 

celý obraz toho, jak zdlouhavý a napínavý boj to musel být - obzvláště pro osoby, kterých se 

tento zákon přímo dotýkal. Zákon o registrovaném partnerství prošel dlouhým vývojem a 
                                                 

49 Prohlášení prezidenta republiky Václava Klause na mimořádné tiskové konferenci k zákonu  
o registrovaném partnerství. Dostupné z: MACH, P., Registrace partnerství: Pokrok, nebo nezodpovědné riziko? 
Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006, ISBN 80-86547-51-5.   
50 Stanovisko prezidenta republiky Václava Klause č. 969/5, jímž vrátil Poslanecké sněmovně zákon o 
registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, [online], [cit. 7. 11. 2016], Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=969&ct1=5. 
51 Stanovisko prezidenta republiky Václava Klause č. 969/5, op. cit. s.3 
52 Unikátní archiv SOHO v ČR a GI v ČR, op. cit. [cit. 7. 11. 2016]. Dostupné z:  GAY.INICIATIVA.CZ . 
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nakonec byl po všech těch letech a nesčetných snahách zákonodárců i zástupců sdružení 

homosexuálních občanů konečně přijat. Po 11 letech od prvních snah o přijetí právní úpravy pro 

páry stejného pohlaví konečně došlo k přijetí toho dlouho očekávaného a ve společnosti 

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

souvisejících zákonů (dále jen „ZoRP“).53 

  

                                                 
53 Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen 3. 4. 2006 a nabývá účinnosti 1. 7. 2006. 
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1.3.  Vývoj Registrovaného partnerství od přijetí zákona č.115/2006 Sb. 

Zákon o registrovaném partnerství byl již mnohokrát novelizován. V následující 

kapitole se budu především zabývat vývojem problematiky registrovaného partnerství 

v posledních dvou až třech letech. Úvodem bych však ráda shrnula také vývoj předchozí, a 

sice velice stručným popisem všech novel, kterými zákon o registrovaném partnerství prošel 

od svého přijetí, a přestože si uvědomuji, že tato část mé práce bude mít v zásadě popisný 

charakter, považuji za praktické zpracovat v chronologickém sledu přehlednou charakteristiku 

všech dosavadních novel a změn tohoto zákona. V návaznosti na tuto úvodní charakteristiku 

rozeberu legislativně právní i sociální vývoj společnosti právě v posledních letech a případné 

tendence a úmysly zákonodárců i aktivistů pro blízkou i vzdálenější budoucnost.  

 

1.3.1.  Novely zákona o registrovaném partnerství 

Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů byla zrušena část desátá 

zákona o registrovaném partnerství, a dále byla provedena změna zákona o sociálních 

službách, kam byla v ustanovení § 16 odst. 1 do zákona vložena za slovo „manželka“ slova 

„nebo partner“.54 

Zákonem č. 362/2007 Sb.55, kterým se mění zákoník práce, došlo ke zrušení části 

sedmé zákona o registrovaném partnerství a opět bylo, tentokrát hned na několika místech, 

v zákoníku práce za slovo „manžel/manželka“ přidáno slovo „partner“.   

Zákonem č. 239/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související s 

registrovaným partnerstvím, došlo k novelizaci mnohých předpisů. Za nejvýznamnější 

                                                 
54 Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, In: ASPI [právní informační systém], Wolters Kluwer 
ČR [cit. 22. 11. 2016]. 
55 Zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony. 
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považuji především transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES56 ze 

dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se 

pohybovat a pobývat na území členských států, a to tak, že se stejné postavení, jaké v tomto 

zákoně již nyní mají partneři podle zákona o registrovaném partnerství, přiznává též občanům 

členských států EU, kteří uzavřeli registrované partnerství podle právních předpisů platných 

v členských státech EU. Dále se do zákona o životním a existenčním minimu doplnil okruh 

společně posuzovaných osob o partnery, kteří uzavřeli registrované partnerství.57  

Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního 

zákoníku pak nejenže zrušil část druhou zákona o registrovaném partnerství, ale také přidal 

partnera do výčtu osob v ustanovení § 163 Zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád) pojednávajícím o možnosti trestního stíhání jen se souhlasem poškozeného.58 

Zákonem č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o základních registrech, byly informace o vzniku partnerství i o partnerech přidány 

zejména do základního registru obyvatel či rejstříku trestů.59 

Zákonem č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

daňového řádu, byla zrušena část dvanáctá zákona o registrovaném partnerství.60 

                                                 
56 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich 
rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, Text s významem pro EHP 
[cit. 22. 11. 2016], Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=mv2tgxzsgaydix3mgaydgoa#. 
57 Úřad vlády: Důvodová zpráva k zákonu č. 239/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související s 
registrovaným partnerstvím, č. 239/2008, [cit. 22. 11. 2016], Dostupné z: https://www.beck-
online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqga4f6mrthfpwi6q# . 
58 Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, In: ASPI [právní 
informační systém], Wolters Kluwer ČR [cit. 22. 11. 2016]. 
59 Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, 
In: ASPI [právní informační systém], Wolters Kluwer ČR [cit. 22. 11. 2016]. 
60 Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, In: ASPI 
[právní informační systém], Wolters Kluwer ČR [cit. 22. 11. 2016]. 
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Zákonem č. 427/2010 Sb.61, kterým se mění zákon o pobytu cizinců na území, došlo 

k úpravě tehdejšího ustanovení § 25 odst. 5 ZoRP a za slovo „azyl“ byla vložena slova „nebo 

doplňková ochrana“.  

Zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o 

zdravotnické záchranné službě byla pak zrušena část sedmnáctá zákona o registrovaném 

partnerství.62 

Zákonem č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením 

základních registrů byla provedena úprava zákona o registrovaném partnerství, a sice došlo 

k četným změnám v ustanoveních týkajících se informací ze základního Registru obyvatel, 

které mohou být využity např. ministerstvem, krajskými úřady či příslušnými matričními 

úřady při výkonu státní správy.63 

Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník došlo k představení četných novinek, 

jejich podrobnější výklad uvádím ve své práci níže. Partner byl přidán do výčtu osob blízkých 

a došlo ke zrušení části čtvrté a části šesté zákona o registrovaném partnerství.64 

Zákon č. 312/2013 Sb.65, kterým se mění zákon o matrikách, uvádí, že matrika nyní 

také eviduje vznik registrovaného partnerství, přidává partnera do výčtu členů rodiny pro 

účely tohoto zákona a v neposlední řadě specifikuje příslušnost úřadu pro registraci 

                                                 
61 Zákon č. 427/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 
283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony. 
62 Zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, 
zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě, In: ASPI [právní 
informační systém], Wolters Kluwer ČR [cit. 22. 11. 2016]. 
63 Zákon č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů, In: ASPI 
[právní informační systém], Wolters Kluwer ČR [cit. 22. 11. 2016]. 
64 Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, In: ASPI [právní informační systém], Wolters Kluwer ČR [cit. 
22. 11. 2016]. 
65 Zákon č. 312/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, In: ASPI [právní 
informační systém], Wolters Kluwer ČR [cit. 22. 11. 2016]. 



 

23 
 

partnerství a také podmínky a průběh registrace, včetně nezbytných náležitostí k registraci 

partnerství. Partnerství se, dle zákona o matrikách, zapisuje do tzv. knihy partnerství a 

registrovaným partnerům se vydává doklad o partnerství, tedy jistá obdoba oddacího listu. 

Považuji za důležité zmínit, že touto novelou došlo k následujícím změnám zákona o 

registrovaném partnerství: 

1) V § 2 odst. 2 zní: „(2) Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před 

matričním úřadem“. 

2) V § 2 se odstavce 3 až 5 zrušují. 

3) V § 3 se odstavce 3 a 4 zrušují. 

4) V § 4 odst. 4 písm. b) se slova „nemá způsobilost k právním úkonům“ nahrazují 

slovy „má omezenou svéprávnost v této oblasti“. 

5) V části první se hlavy VI až IX zrušují.66 

 

Nálezem Ústavního soudu č. 234/2016 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 

zákona o registrovaném partnerství67 bylo předmětné ustanovení shledáno rozporným 

s právem na lidskou důstojnost, s právem na soukromý život a se zákazem diskriminace 

zakotvenými v čl. 1, čl. 3 odst. 1, čl. 10 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod a v čl. 8 

odst. 1 a čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a z těchto důvodů bylo 

zrušeno. Návrh na zrušení byl podán Městským soudem v Praze, jež využil kompetence tzv. 

konkrétní (také incidenční) kontroly norem zakotvené v čl. 95 odst. 2 Ústavy. Ustanovení § 

13 odst. 2 Zákona o registrovaném partnerství bylo označeno za diskriminační zejména proto, 

že vylučovalo z možnosti adopce osobu, která je v registrovaném partnerství, přestože 

ustanovení občanského zákoníku tuto možnost a priori nevylučovala a tím vznikal nerovný 

                                                 
66 Zákon č. 312/2013 Sb. 
67 Nález č. 234/2016 Sb., Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ve věci návrhu na 
zrušení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 
zákonů. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 29. 11. 2016]. Dostupné z: 
http://www.beck-online.cz/. 
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přístup k adopci dítěte založený na základě sexuální orientace potenciálního osvojitele. 

Zrušením problematického ustanovení zákona o registrovaném partnerství se i jedinec 

registrovaný partner dostává v přístupu k adopci do úplně stejné pozice jako kterýkoliv jiný 

jedinec, přičemž na současnou úpravu bude od nynějška plně dopadat ustanovení § 800 

občanského zákoníku. 

Zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich68 bude 

zrušena část devátá zákona o registrovaném partnerství. Tento zákon č. 250/2016 Sb., nabývá 

účinnosti dnem 1. července 2017. 

 

1.3.2.  Společnost a homoparentální rodiny 

Není pochyb o tom, že otázka gay lesbického rodičovství rozděluje českou společnost 

mnohem více než samo přijímání zákona o registrovaném partnerství. Jak bylo popsáno 

výše,69 od devadesátých let již homosexualita není považována za nemoc a v současnosti 

existuje řada seriózních výzkumů, které naznačují, že děti vychovávané neheterosexuálními 

rodiči mají srovnatelné výsledky vývoje, a to jak po stránce sexuální orientace, tak co se týče 

kvality života.70 Přestože zákonná úprava institutu registrovaného partnerství v České 

Republice existuje již více než deset let a homosexualita jako nemoc byla z Mezinárodní 

klasifikace nemocí (sestavované WHO)71 vyřazena již před více než dvaceti lety, stále se 

dokonce i mezi mladšími generacemi najdou tací, kteří věří, že homosexualita je nemoc, která 

se dá vyléčit. Odpůrci homoparentálních rodin často své argumenty zakládají na představě 

tzv. tradiční rodiny, která je tvořena matkou, otcem a dětmi. Velice často slýcháme argument, 

                                                 
68 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, In: ASPI [právní informační systém], 
Wolters Kluwer ČR [cit. 29. 11. 2016]. 
69 Konkrétně v kapitole nazvané „Cesta k přijetí zákona o Registrovaném partnerství“. 
70Sexual Orientation, Controversy and Science [online], Association for Psychological Science, 2016 [cit. 3. 4. 
2017], str. 40 (84), Dostupné z:http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1529100616637616. 
71 World Health Organization – Světová zdravotnická organizace. 
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že dítě vyrůstající v gay či lesbické rodině se samo stane homosexuálem, protože nebude mít 

během výchovy a dospívání v rodině tradiční mužské a ženské vzory. Tyto představy jsou 

však založeny na předsudcích a neznalosti. Model takzvané „tradiční rodiny“, tak jak je 

popsán výše, je model rodiny starý pouze asi 200 let. Jedná se o takzvaný industriální model - 

právě až od industrializace se začal klást důraz na význam nukleární rodiny (tedy otec, matka 

a děti). Jak vysvětluje sociolog Zdeněk Sloboda72: „dříve se vychovávalo komunitně, mluví se 

o multi nebo vícegeneračních rodinách, za feudalismu bylo standartní, že děti vychovávali ti, 

kteří už nemohli nebo ještě nemohli pracovat, to znamená, o děti pečovaly o trošku starší děti, 

nebo senioři…“.  

Ve společnosti dvacátého prvního století je podle mého názoru opět potřebné 

přeformulovat definici pojmu rodina. Důvodem je aktuální situace, v níž se mnohé 

homoparentální rodiny nacházejí. Již dávno nejsou společenským tabu nejrůznější odchylky 

od tradiční rodiny. Samoživitelky, vdovy či vdovci, rozvedené páry, náhradní rodinná péče 

jakou je například pěstounství, ale i další. Všechny tyto alternativy rodiny začaly být 

společností akceptovány z velice prostého důvodu – podobných případů se vyskytlo větší 

množství, a proto bylo aktuální tyto situace právně upravit. Stejně vnímám i hlavní motivaci 

gay-lesbických aktivistů k prosazení právního zakotvení práv a povinností tzv. duhových 

rodin. Nejedná se o nic jiného, než snahu právně regulovat něco, co již ve společnosti fakticky 

existuje. Donedávna se jednalo zejména o stejnopohlavní páry vychovávající děti 

z předcházejících heterosexuálních vztahů, avšak v poslední době se stále častěji jedná o děti, 

které se rodí plánovaně přímo homosexuálním párům. V těchto situacích má pak dítě 

z hlediska právního pouze jednoho rodiče zapsaného v rodném listě, přestože fakticky je od 

                                                 
72 DVTV: Jochová: Homosexuálové si uzurpují právo na děti [online], [cit. 12. 6. 2017], Dostupné 
z:https://video.aktualne.cz/dvtv/jochova-nevim-kde-si-homosexualove-uzurpuji-pravo-na-
deti/r~cb92bff41d8a11e49cb2002590604f2e/?redirected=1497271672. 
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narození vychováváno rodiči dvěma.73 Nebiologický rodič nemá k dítěti žádná práva, 

konkrétně například není považován za zákonného zástupce dítěte, nemá právo udržování 

kontaktu s dítětem, nemá vůči dítěti přímou vyživovací povinnost a není v případě úmrtí 

rodiče dítěte osobou, která bude automaticky o dítě pečovat.74 Důvodová zpráva k novele 

zákona o registrovaném partnerství75 k tomu uvádí následující: „Tato situace ohrožuje 

samotnou rodinu a je nepochybně v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, pro které je žádoucí, 

aby osoby, které od narození považuje za své rodiče, a které miluje, byly jeho rodiči nejen de 

facto, ale i de iure.“ 

Hovoříme zde o tzv. „přiosvojení“, tedy osvojení partnerem rodiče. Tuto, chcete-li, 

variaci tradičního osvojení, se aktivisté i zákonodárci snaží začlenit do zákona pomocí novely 

již třetím rokem. Poslední šance na zařazení této novely jako pevného bodu na program 

jednání Poslanecké sněmovny České Republiky ovšem v únoru 2017 dopadla opět neúspěšně, 

a protože je příliš blízko k podzimním volbám, výraznější posun v této problematice se opět 

odkládá.  

Je-li vzato v úvahu výše zmíněné, je zřejmé, že tak často pokládaná otázka „zda 

homosexuálové mají mít děti“ je v prostoru a čase otázkou nevhodnou. Přestože bude 

v souvislosti s možností osvojení dětí z institucionální péče homosexuálnímí páry předkládána 

společnosti i politikům stále častěji, v tuto chvíli není na místě. Duhové rodiny v dnešní 

realitě již přirozeně existují a jsou zkoumány zhruba od 70. let 20. století. Na místě je proto 

přijmout realitu za fakt a přestat před ní zavírat oči. A to, byť se názorově řadíme k táboru 

„pro“  či „proti“.  

                                                 
73 Sněmovní tisk č. 320 : Důvodová zpráva k novele zákona o registrovaném partnerství a o změně některých 
souvisejících zákonů. [cit. 20. 3. 2017]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=320&CT1=0. 
74 Sněmovní tisk č. 957 : Důvodová zpráva k novele zákona o registrovaném partnerství a o změně některých 
souvisejících zákonů. [cit. 20. 3. 2017]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=957&CT1=0. 
75 Sněmovní tisk č. 320, op. cit. str. 2   



 

27 
 

Dle květnového výstupu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM)76 týkajícího se 

postoje veřejnosti k právům homosexuálů „si 68% lidí myslí, že by homosexuálové měli mít 

právo na adopci dětí svého partnera či partnerky, 52 % podporuje jejich právo uzavřít sňatek 

a 51 % dotázaných si myslí, že by homosexuálové měli mít právo na adopci dětí z 

institucionální péče.“  Asi není překvapením, že podporu výše sledovaných práv homosexuálů 

vyjádřili častěji osoby ve věkové kategorii 15 až 29 let, naproti čemuž mezi odpůrce výše 

zmíněných práv patřili nejčastěji osoby starší 60 let. Za zajímavé však považuji skutečnost, že 

respondenti výzkumu, patřící k táboru „pro“, převážně hodnotili svou životní úroveň jako 

dobrou a svůj život jako uspokojivý. Respondenti z tábora „proti“ pak častěji označili svou 

životní úroveň jako špatnou. Domnívám se, že uvedený názorový rozpor je zapříčiněn 

zejména dosaženou úrovní vzdělání. Zpravidla právě osoby vzdělanější nalézají ve svém 

životě větší smysl a uspokojení, protože zaujímají lépe hodnocené pracovní pozice, a s tím 

související úspěšnější postavení ve společnosti obecně. Vzdělaný člověk ochotněji přijímá 

pokrokové myšlenky a je tedy vstřícnější k homosexuální menšině. 

 

  

                                                 
76 Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – Květen 2017 [online], Centrum pro výzkum veřejného mínění, 
2017 [cit. 14. 6. 2017], Dostupné z:https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-
postoje/4357-postoje-verejnosti-k-pravum-homosexualu-kveten-2017. 
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2. Zákon o Registrovaném partnerství 

V následující kapitole stručně nastíním obsah zákona o registrovaném partnerství, a to 

stav ke dni 15. listopadu 2016. Nutno podotknout, že od roku 2006 zákon prošel několika 

novelami, z nichž některé měly značný význam. To detailněji popisuje předchozí kapitola. 

Samotný zákon se dělí do dvaceti částí, níže se budu věnovat zejména části první, jež 

upravuje vznik a zánik registrovaného partnerství a také vymezuje práva a povinnosti 

partnerů. V dalších částech zákon obsahuje výčet změn ostatních zákonů, k nimž v souvislosti 

s přijetím tohoto předpisu došlo. 

Registrované partnerství je určitý statusový poměr, který zákon o registrovaném 

partnerství (dále ZoRP) definuje v ustanovení § 1 jako trvalé společenství dvou osob stejného 

pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem. Partnerem se pak v tomto zákoně 

rozumí osoba, která uzavřela partnerství. A hned tento první paragraf byl a doposud je trnem 

v oku všem odpůrcům tohoto zákona. Zákon o registrovaném partnerství totiž postrádá 

jakékoliv vymezení účelu tohoto vztahu a z něj plynoucí veřejný zájem na registraci 

takovéhoto vztahu státem.77 Srovnáme-li výše citované ustanovení § 1 zákona 115/2006 Sb., 

zákona o registrovaném partnerství s ustanovením § 655 zákona 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, který jasně vymezuje účel manželství, jímž má být: „založení rodiny, řádná 

výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc“, je zřejmé, že zákon o registrovaném partnerství 

žádnou takovou proklamaci neobsahuje. Dle mého názoru je podobný účel vynechán 

z politických důvodů. Přijímání zákona o registrovaném partnerství byl velmi dlouhý a složitý 

proces a výsledný zákon tak, jak byl přijat, byl jakýmsi kompromisem. Domnívám se, že 

vtělením podobného účelu, jaký obsahuje i ustanovení občanského zákoníku týkající se 

manželství, by jen tvůrci zákona posílili jeden z nejčastějších argumentů odpůrců, a sice že 
                                                 

77 Dopis prezidenta republiky Václava Klause předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Lubomíru Zaorálkovi, kterým byl zákon o registrovaném partnerství vrácen k novému projednání. Dostupné z: 
MACH, P., Registrace partnerství: Pokrok, nebo nezodpovědné riziko? Praha: Centrum pro ekonomiku a 
politiku, 2006, ISBN 80-86547-51-5, s.13. 
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registrované partnerství má být postaveno na roveň manželství. Otázkou je, proč se 

zákonodárce tak bojí postavit registrované partnery a manželství na stejnou úroveň. Vždyť 

genderově neutrální forma manželství dnes existuje v řadě evropských států, jakými jsou 

např. některé skandinávské země, ale i Německo, Francie či dokonce katolické Španělsko.78 

 

2.1.  Vznik partnerství 

Partnerství vzniká podobným způsobem jako manželství, tedy na základě projevu vůle 

dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení 

těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství, přičemž toto prohlášení má být učiněno 

před matričním úřadem.79 Na rozdíl od právní úpravy vzniku manželství, k němuž je potřebná 

přítomnost orgánu veřejné moci v případě občanského sňatku nebo orgánu církve či 

náboženské společnosti v případě církevního sňatku,80 zde postačuje pouhá přítomnost 

matrikáře. Zákon také vynechal institut svědků typický pro uzavírání manželství. Svědkové 

tak při uzavírání partnerství nemusí být přítomni. Dále zákon o registrovaném partnerství ve 

své hlavě druhé nazvané „vznik partnerství“ stanoví, že matrikář položí budoucím partnerům 

otázku, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství a dvojice také musí výslovně uvést, že jim 

nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Na rozdíl od manželství zde 

nedochází k prohlášení partnerů o volbě společného příjmení, partneři však mohou následně o 

změnu příjmení požádat matriční úřad (viz § 72 a násl. MatrZ).81 

Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon nezakazuje. Zákon (ZoRP) to dále 

specifikuje ve svém ustanovení § 4, když uvádí, že alespoň jedna z osob vstupujících do 

                                                 
78 HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Lenka WESTPHALOVÁ. Rodinné právo. V Praze: C.H. 
Beck, 2015. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-552-7. s. 105. 
79 Ustanovení § 2 ZoRP ve spojení s ust. § 13a zákona č. 301/200Sb., Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o 
změně některých souvisejících zákonů (dále MatrZ). 
80 Ustanovení § 657 OZ. 
81 HRUŠÁKOVÁ, 2015, op. cit. s. 107. 
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partnerství musí být státním občanem České republiky, dále že se nesmí jednat o osoby 

navzájem příbuzné v linii přímé a o sourozence, a v neposlední řadě také nesmí jít o osobu 

mladší 18 let, osobu s omezenou svéprávností v této oblasti či osobu, která již je v manželství, 

partnerství či v obdobném svazku. Jak je uvedeno výše, zákon také specifikuje, že se musí 

jednat o osoby stejného pohlaví, tedy o dva muže, nebo dvě ženy. Obdobou oddacího listu 

v případě manželství je pro registrované partnery tzv. „doklad o partnerství“.82 Tento doklad o 

partnerství však na rozdíl od oddacího listu neobsahuje dohodu partnerů o volbě společného 

příjmení. 

Věková hranice osmnácti let je zákonem stanovena jako překážka vzniku partnerství, a 

to bezvýjimečně. Pro vznik manželství je nabytí zletilosti také jednou ze zákonných 

podmínek, zákon však v ustanovení § 672 OZ výslovně umožňuje výjimku z této podmínky, 

jsou-li pro to důležité důvody, a sice zde zákon dává možnost uzavření manželství 

nezletilému, který dovršil šestnácti let věku. Komentář k zákonu o registrovaném partnerství 

tento rozdíl zdůvodňuje takto: „(…) při vstupu do partnerství tato výjimka umožněna není, 

zřejmě s ohledem na skutečnost, že k této výjimce zde není důvod jako u manželství, kde se 

prakticky nejčastěji jedná o těhotenství nezletilé snoubenky.“83 

Registrující matriční úřad přijímá prohlášení na místě, které k tomu určí ve svém 

správním obvodu.84 Zákon tak nevylučuje, aby prohlášení bylo provedeno zcela neformálně 

v kanceláři matriky, avšak matrika může určit podle přání obou osob i kterékoli jiné místo, 

např. zahradní slavnost, botanickou zahradu či zámek. Zajímavý pohled na tuto úpravu 

zaujímá JUDr. Miloš Holub, jenž ve svém článku85 uvádí násl. „Zákon o registrovaném 

partnerství podle své důvodové zprávy nechtěl, aby ‚ lidé žijící s partnerem téhož pohlaví 

                                                 
82 Ustanovení § 24a MatrZ. 
83 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Zákon o rodině: Zákon o registrovaném partnerství : komentář. 4. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2009. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-061-4, s. 527. 
84 Ustanovení § 13a MatrZ. 
85 HOLUB, Miloš, Registrované partnerství? Ani ryba ani rak, Právní rozhledy, 2006, 14. ročník, č. 9, s. 313-
317, ISSN 1210-6410. 
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zůstali v kategorii druhořadých občanů bez možnosti vstoupit do plnohodnotného svazku‘ . 

S uvedeným záměrem však příliš nekoresponduje norma, která takovým osobám sice 

umožňuje uzavřít jakýsi právem uznávaný svazek, ale zároveň pro něj nevyžaduje ani 

slavnostní formu, ani svědky, ani přítomnost osob, jež aktu manželství (jímž bylo registrované 

partnerství jednoznačně inspirováno) dodávají jisté společenské prestiže a důležitosti. Téměř 

jakoby se počítalo s tím, že takové svazky se budou uzavírat v přítmí nějaké zapadlé kanceláře 

obecního úřadu (neboť i ta může být ‚místem, které k tomu příslušný matriční úřad určí‘ – 

srov. § 2 odst. 5 ZregP)86 způsobem co možná ‚nejdiskrétnějším.‘“ 

 

2.2.  Neexistence a neplatnost partnerství 

Přestože občanský zákoník používá pro manželství termíny neplatnost a zdánlivost,87 dá 

se říci, že právní úprava této oblasti pro oba instituty je obdobná.  Zákon o registrovaném 

partnerství v ustanovení § 5 uvádí násl.: „Partnerství nevznikne, jestliže prohlášení trpělo 

podstatnou vadou, spočívající zejména v nedostatku svobodného a úplného projevu vůle, nebo 

pokud bylo prohlášení učiněno v omylu týkajícím se právního úkonu vzniku partnerství.“ Za 

nedostatek svobody vůle se zde považuje nejen fyzické násilí (vis absoluta), ale i psychické 

násilí (vis compulsiva), např. jednání v tísni. Vůle je pak chápána jako úplná, je-li 

nepodmíněná a je-li míněná vážně a projevena srozumitelně a určitě.88 Partnerství dále 

nevzniká v případě, že ani jeden z partnerů nebyl v době prohlášení občanem České republiky 

a dále pak bylo-li partnerství uzavřeno na základě nepravdivých údajů (které některá z osob 

vstupujících do partnerství úmyslně uvedla v dokladech požadovaných k prohlášení).89  

                                                 
86 Nyní ust. § 13a MatrZ. 
87 Ustanovení § 677 a násl. OZ. 
88 HRUŠÁKOVÁ, 2009, op. cit. s. 527. 
89 Ustanovení § 5 ZoRP. 
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Soud prohlásí partnerství za neplatné, vzniklo-li přes to, že vstupu do partnerství bránil 

zákonný zákaz. Soud tak může učinit na návrh osoby, která na věci prokáže právní zájem, ale 

také bez návrhu. O neplatném partnerství budeme hovořit tedy v případech, kdy do partnerství 

vstoupily osoby v linii přímé nebo sourozenci, kdy se jednalo o osobu neplnoletou, osobu, 

která měla omezenou svéprávnost v této oblasti či osobu, která již je v manželství nebo 

registrovaném partnerství. Dikce tohoto ustanovení se může jevit značně matoucí, protože, 

může-li soud rozhodovat ve věci z úřední povinnosti, je zbytečné ukládat navrhovateli 

povinnost osvědčit právní zájem v případě návrhu podle ustanovení § 7 odst. 1 ZoRP.90 

 

2.3.  Povinnosti a práva partnerů 

Při úpravě vzájemného postavení partnerů a rozhodování ve společných záležitostech, 

jakož i při úpravě vzájemného zastupování partnerů zákonodárci vycházeli z obdoby úpravy 

vztahů mezi manžely.91 Ustanovení § 8 odst. 1 stanoví, že: „Partneři mají v partnerství stejné 

povinnosti a stejná práva.“ Zákonodárce zde nepovažoval za nutné tato práva či povinnosti 

podrobněji specifikovat, což je dnes častým terčem kritiky. Zákon totiž neupravuje výslovně 

povinnosti partnerů při péči o společnou domácnost, či povinnost žít spolu, být si věrni a 

vzájemně si pomáhat, tak jako to uvádí občanský zákoník v ustanoveních týkajících se 

manželství. Naopak v otázce rozhodování o záležitostech partnerského soužití nebo v otázce 

zastupování druhého partnera v jeho běžných záležitostech se zdá, že zákonodárce téměř 

doslovně převzal právní úpravu tehdejšího zákona o rodině (ustanovení § 20 a § 21 zákona č. 

94/1963 Sb., zákon o rodině).92 Otázka výživného je nedílnou součástí právní úpravy 

                                                 
90 HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zákon o registrovaném partnerství, Bulletin advokacie, 2007, č. 2, ISSN 1210-6348, 
s. 18-24. 
91 Důvodová zpráva předkladatelů. Dostupné z: MACH, P., Registrace partnerství: Pokrok, nebo nezodpovědné 
riziko? Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006, ISBN 80-86547-51-5, s. 81. 
92 HRUŠÁKOVÁ, 2007, op. cit. s. 21. 
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manželství a nejinak je tomu také v zákoně o registrovaném partnerství, přičemž, stejně jako 

úprava manželského vyživovacího práva, rozlišuje ZoRP výživné mezi partnery po dobu 

trvání vztahu (ust. § 10 ZoRP) a vyživovací povinnost po zrušení partnerského soužití (ust. § 

11 ZoRP).  

Značně problematickým se jeví ustanovení § 13 ZoRP. Již od počátku se odborná 

veřejnost shodovala v jednom, a sice že formulace tohoto ustanovení je „svědectvím o boji 

s intolerancí a předsudky při schvalování tohoto zákona.“93 Pomineme-li odstavec druhý, jímž 

zákon vylučoval partnerům stát se osvojitelem dítěte a jenž byl Ústavním soudem v nedávné 

době zrušen pro svou protiústavnost, jistý rozpor můžeme spatřovat také v odstavci prvním 

citovaného ustanovení. „Existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské 

zodpovědnosti partnera vůči jeho dítěti“  (věta první ust. § 13 odst. 1 ZoRP). Tato proklamace 

se mi zdá zbytečná a téměř jako by kontraproduktivně naznačovala, že by na dané téma vůbec 

měla být vedena jakákoliv debata. Jako by snad uzavřením registrovaného partnerství ten 

z partnerů, který má dítě z předchozího vztahu, přestával být právně rodičem dítěte.  

 

2.4.  Zánik partnerství 

Na úvod je třeba říci, že se i úprava zániku registrovaného partnerství snaží v co největší 

míře přiblížit tomu, co známe z ustanovení občanského zákoníku upravujících zánik 

manželství. V hlavě páté zákona o registrovaném partnerství hned v úvodu najdeme výčet 

situací, za nichž partnerství zaniká. Jedná se o případy smrti jednoho z partnerů nebo 

prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého, pod písmenem b) pak najdeme možnost zrušení 

rozhodnutím soudu, tedy možnost zániku partnerství za života obou partnerů. Tato druhá 

varianta, upravená v ustanoveních § 16 a § 17 ZoRP, v sobě pak zahrnuje dvě možná 

                                                 
93 HRUŠÁKOVÁ, 2007, op. cit. s. 22. 
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východiska. Zákon předpokládá, že v obou případech bude rozhodovat soud a to vždy na 

návrh jednoho či obou partnerů.94 Návrh se obvykle podává okresnímu (obvodnímu) soudu 

podle místa bydliště druhého partnera a o zrušení partnerství (případně o zamítnutí návrhu) je 

rozhodnuto rozsudkem, proti kterému je přípustné odvolání.95 V první variantě (dle ust. § 16 

ZoRP) soud rozhodne o zrušení partnerství na návrh jednoho z partnerů, prokáže-li žalobce, 

že partnerský vztah již fakticky netrvá. Druhá, podstatně jednodušší forma je upravena v ust. 

§ 17, jež zní: „Jestliže se k návrhu na zrušení partnerství druhý partner připojí, soud 

nezkoumá, zda partnerský vztah již fakticky netrvá, a rozhodne o zrušení partnerství“. Kritika 

spočívá v tom, zda je nutné k takovému v podstatě automatickému rozhodování svěřit tuto 

agendu do kompetence soudu, který „se v daném případě stane pouhým ověřovatelem 

souhlasu“.96 Zákonodárce pravděpodobně nepředpokládal enormní množství párů stejného 

pohlaví žádajících o zrušení svého svazku. Registrované partnerství pak zaniká právní mocí 

rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, zápis do příslušné matriky má již pouze evidenční 

význam.97  

 

2.5.  Vztah zákona o registrovaném partnerství k občanskému zákoníku 

Zákon o registrovaném partnerství byl mnohokrát novelizován. Nejen, že byla zrušena 

četná ustanovení hlavy II zákona a hlavy VI až IX části první a dále části 2, 4, 6, 7, 10, 12, a 

17, ale v nedávné době Ústavní soud také zrušil velice důležité ustanovení § 13 odst. 2 

zákona, jež bránilo registrovaným partnerům stát se osvojitelem dítěte. Hovoříme-li o platné 

                                                 
94 ZUKLÍNOVÁ, M. in: Acta Universitatis Carolinae: Iuridica 1 – Pocta Zdeňku Kučerovi k 80. Narozeninám, 
Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2008, ISSN 0323-0619, s. 223. 
95 KOVÁŘOVÁ, Daniela, Právní úprava registrovaného partnerství, Právo a rodina, 2006, č.7, s. 7. 
96 HOLUB, 2006, op. cit., s. 316. 
97 ZUKLÍNOVÁ, 2008, op. cit. s. 225. 
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právní úpravě, nesmíme zajisté opomenout ani vztah zákona o registrovaném partnerství 

k jiným právním předpisům.  

V občanském zákoníku považuji za nejdůležitější přechodné ustanovení § 3020, dle 

kterého ustanovení částí první (obecná část), třetí (absolutní majetková práva), a čtvrté 

(relativní majetková práva) o manželství a o právech a povinnostech manželů platí obdobně 

pro registrované partnerství a povinnosti partnerů. Z dikce výše zmíněného ustanovení ovšem 

vyplývá, že se na registrované partnery nevztahuje část druhá občanského zákoníku (rodinné 

právo), tedy mj. u partnerů nevzniká společné jmění.98 Není tedy potřeba pořizovat žádnou 

„předregistrační smlouvu“ a partnerům je k dispozici institut spoluvlastnictví (zde pak platí 

úprava občanského zákoníku ust. § 1115 an.). Občanský zákoník dále inkorporoval partnera 

do seznamu osob povolaných k uplatnění osobnostních práv zemřelého, do výčtu osob 

blízkých (ust. § 22 OZ), na partnery dopadá ex lege také oblast dědického práva, kde zaujímá 

partner stejné postavení jako manžel zemřelého, tj. dědí buď společně s dětmi v I. dědické 

skupině nebo společně s tzv. spolužijícími osobami a rodiči ve II. dědické skupině. Na rozdíl 

od manželství však mezi partnery nevzniká přímo ze zákona společný nájem bytu, který má 

jeden z partnerů pronajatý nebo který si pronajme za trvání partnerství. Lze si však tento 

institut sjednat přímo v nájemní smlouvě s majitelem bytu. Přesto, že ke vzniku společného 

nájmu nedochází, druhý partner má právo byt v průběhu registrovaného partnerství užívat a to 

i proti vůli svého partnera. 

S názorem, že „nový zákon o registrovaném partnerství není právě legislativní 

perlou“99 či že „je jakýmsi nevydařeným hybridem mezi manželstvím osob téhož pohlaví a 

nesezdaným soužitím“100 musím bohužel souhlasit. Je zřejmé, že navrhovatelé zákona byli 

nuceni udělat velkou spoustu kroků zpět od původního návrhu tak, jak byl předkládán 

                                                 
98 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J., Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 3., aktualizované 
vydání, Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, ISBN 978-80-7478-500-9, s. 92. 
99 HRUŠÁKOVÁ, 2007, op. cit. s. 24. 
100 HOLUB, 2006, op. cit. s. 317. 
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v minulosti, a že zákon o registrovaném partnerství tak, jak jej známe dnes, je plný 

kompromisů, bez nichž by však pravděpodobně vůbec nebyl přijat. Proto je dle mého názoru 

potřebné přivítat skutečnost, že institucionalizace vztahu párů stejného pohlaví v České 

republice existuje alespoň v dnešní podobě, a doufat, že se postupnými novelizacemi zákon 

přiblíží zdařilejším úpravám sousedních států. 
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3. Vymezení některých pojmů 

V následující kapitole bych ráda stručně vymezila základní pojmosloví, se kterým tato 

diplomová práce pracuje. Může se zdát, že tato kapitola měla přijít v mé práci na řadu 

mnohem dříve. Já se však domnívám, že pojmy a jejich výklad se vyvíjí v čase i prostoru 

s tím, jak se vyvíjí společnost tyto pojmy aplikující. Já bych se v této kapitole ráda pokusila 

základní pojmosloví charakterizující toto téma uchopit z pohledu dnešního, moderně a 

liberálně smýšlejícího člověka. Nepovažuji za nezbytné se touto kapitolou zabývat velmi 

detailně, obdobné pojmoslovné vymezení obsahují téměř všechny aktuální diplomové práce 

mých kolegů, kteří si zvolili obdobné téma, a dávat této kapitole značný podíl v mé práci 

proto postrádá na významu. Přes výše zmíněné je ovšem potřebné základní pojmy pro lepší 

přehlednost do práce zařadit.   

 

3.1.  Registrované partnerství 

Registrované partnerství tak, jak jej pojímá česká právní úprava, je trvalé společenství 

dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem. „Zákonem“ se zde má 

na mysli zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých 

souvisejících zákonů. Tento zákon také uvádí, že partnerství vzniká projevem vůle dvou osob 

stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob 

o tom, že spolu vstupují do partnerství.101  

Jak je patrno z předchozí kapitoly, možnost uzavřít partnerství pro páry stejného pohlaví 

je v českém právu upravena již téměř jedenáct let. Uzavřením registrovaného partnerství však 

nedochází k překlopení právní úpravy manželství pro stejnopohlavní svazky, naopak, z právní 

úpravy manželství existuje pro partnerství velká spousta výjimek.  

                                                 
101 Ustanovení §2 odst.1 ZoRP. 



 

38 
 

Dle prof. Hrušákové102 při srovnávání zahraničních úprav vztahů mezi osobami téhož 

pohlaví rozeznáváme několik přístupů. Ten nejliberálnější z nich je označován jako tzv. 

„skandinávský model“, kde vztah mezi osobami téhož pohlaví je označován jako 

manželství a má tytéž nebo velmi obdobné právní následky. K takovéto úpravě již přistoupila 

řada skandinávských států, jako například Dánsko, Norsko či Švédsko. Druhou variantou je 

pak právní úprava tak, jak ji známe z českého právního řádu. Je označována jako 

„registrované partnerství“  a od institutu manželství je odlišná nejen svým názvem, ale i 

řadou dalších práv a povinností. Právní úprava registrovaného partnerství se pak liší v tom, 

zda registrované partnerství je přípustné jen mezi osobami téhož pohlaví, anebo také mezi 

osobami rozdílného pohlaví.103 Specifický přístup pak zaujali ve Francii, kde registrované 

partnerství nazvali paktem solidarity (Pacte civil de solidarité). Tento pakt je nabídkou 

právní úpravy vztahů nejen stejnopohlavním párům, ale také párům opačného pohlaví. Došlo 

tedy mj. k rozšíření možností pro heterosexuální páry, které sice nechtěly využít institutu 

manželství, ale nechtěly ani žít tzv. „na psí knížku“.  Dále literatura rozlišuje tzv. „holandský 

model“, který dává párům na výběr z většího množství právních institutů. Jednak mohou páry 

využít manželství, které lze uzavřít bez ohledu na pohlaví či sexuální orientaci osob, jednak je 

jim dána na výběr varianta „partnerství“, která má ovšem značně omezená práva. Jak je 

z názvu patrné, základy této úpravy byly položeny v liberálním Nizozemsku. Prvky 

holandského modelu je však možno vysledovat například i ve Španělsku, kde jsou genderově 

neutrální jak v přístupu k institutu manželství, tak k registrovanému partnerství. Je opravdu 

obdivuhodné, že silně katolické Španělsko našlo dostatek tolerance k zavedení takto liberální 

úpravy pro tak kontroverzní oblast. 

 

                                                 
102 HRUŠÁKOVÁ, 2007, op. cit. s. 18. 
103 HRUŠÁKOVÁ, Milana a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. České rodinné právo. 3., přeprac. a dopl. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2006. Edice učebnic PrF. ISBN 80-7239-192-5, s.148. 
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3.2.  Tradi ční rodina, moderní rodina a manželství 

Formulovat obecně přijatelnou definici rodiny je obtížné. Právní řád České republiky 

obecnou definici rodiny jako takové nezná. Ani trestní zákoník, který kodifikuje trestné činy 

proti rodině a dětem takovou definici neobsahuje. Občanský zákoník jednoznačnou definici 

rodiny také nevymezuje, přestože uvádí, že „rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní 

zákonné ochrany“. Sociologie rodinu vnímá jako dynamický, společností a kulturou 

podmíněný systém, proměňující se v čase a prostoru. Liberálnější sociologické definice 

vymezují rodinu jako pestrý a živý systém odrážející aktuální sociodemografické trendy, 

který se mění a má schopnost se přizpůsobovat jak změnám ve společnosti, tak i změnám 

uvnitř rodiny. Ty konzervativnější pak jako skupinu osob navzájem spjatých manželstvím, 

příbuzenstvím nebo adopcí, kteří spolu dlouhodobě žijí, a jejíž dospělí členové jsou 

odpovědní za výchovu dětí. Velký sociologický slovník vymezuje rodinu jako "původní a 

nejdůležitější společenskou skupinu a instituci" s hlavními funkcemi reprodukce, výchovy, 

socializace a přenosu kulturních vzorů.104 

Britský sociolog českého původu John Hajnal rozlišoval dva základní historické modely 

rodiny – severozápadní a jihovýchodní. Dělící hranici přitom vymezil mezi městy Terst a St. 

Petersburg, což znamená, že tzv. „Hajnalova linie“ probíhala někde na pomezí dnešní Moravy 

a Slovenska.105 

Pro severozápadní model byly typické zejména malý počet členů rodiny, nižší míra 

pokrevního příbuzenství v rodině, relativně vysoký věk vstupu do manželství (25–26 let), či 

například charakteristické vztahy z pohledu dědického práva, kdy majetek dědil prvorozený 

syn, ale musel vyplatit matku a sourozence (kteří museli odejít z domu) a to tak, že se 

stanovila odhadní cena celého majetku a buď jim nový vlastník dal jednorázovou sumu (to ale 

                                                 
104  M. Petrusek (vyd.), Velký sociologický slovník. Praha 1996, II. 940. 
105 Wikipedia, Rodina [online], In Wikipedia.org [cit. 21. 9.2016], Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina. 
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znamenalo prodat statek), anebo jim musel vyplácet závdavky, tj. na sv. Havla a sv. Jiří jim 

.vyplácel vejrunky.  

Jihovýchodní model byl naopak charakteristický znaky, jakými jsou mnohočlenné 

rodiny, vysoká sňatečnost, nebo nižší sňatkový věk (20-21 let), běžné bylo soužití více 

manželských párů (často více generací téže rodiny) tzv. pod jednou střechou.  

Dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva mají být pod pojem „rodina“ 

subsumovány i formální či neformální svazky osob stejného pohlaví žijící ve faktickém 

stabilním partnerství.106 

Manželství je v právním řádu České republiky chápáno jako dlouhodobé, respektive 

trvalé životní společenství jednoho muže a jedné ženy (nikoliv osob téhož pohlaví). Může být 

uzavřeno pouze na základě svobodného dobrovolného a uváženého rozhodnutí snoubenců. 

Cílem manželství je harmonické soužití obou manželů, jejich podpory a pomoci a v první 

řadě výchova jejich dětí.107 Obdobně definuje manželství také česká platná právní úprava, 

občanský zákoník ve svém ustanovení § 655 uvádí, že: „Manželství je trvalý svazek muže a 

ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení 

rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc“108. Vznikem manželství 

vznikají práva a povinnosti manželů. Zákon počítá s tím, že lidé nejsou dokonalí a ne každý 

dokáže žít po celý život v jednom svazku. Proto občanský zákoník počítá i s rozvodem.109 

 

                                                 
106 Viz např. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 24. 6. 2010, č. 30141/04 ve věci Schalk a Kopf 
proti Rakousku, rozsudek ze dne 7. 11. 2013, č. 29381/09 ve věci Vallianatos a ostatní proti Řecku, či především 
rozsudek ze dne 19. 2. 2013, č. 19010/07 ve věci X a ostatní proti Rakousku.  
107 KRÁLÍČKOVÁ,Z.: Rodinné právo v otázkách a odpovědích. Computer Press, Praha 2000. ISBN 80-7226-
365-X. 
108 Občanský zákoník. 
109 CHODĚRA,O.: Partnerství, manželství a paragrafy. GRADA,Praha 2002. ISBN 80-247-0217-7. 
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3.3.  Osvojení (adopce) 

Osvojení jako jedna z forem vzniku právního vztahu mezi dítětem a rodičem je 

upraveno v §794 – 854 OZ a je definováno jako přijetí cizí osoby za vlastní za podmínky 

existence takového vztahu mezi osvojencem a osvojitelem, jaký je mezi rodičem a dítětem, 

popř. existence alespoň základů takového vztahu a také za podmínky, že je osvojení v souladu 

se zájmy dítěte.110 Tento institut je znám již od dob starověkého Říma a zaujímá své místo, ač 

v různých variacích, ve všech evropských právních řádech. V dnešní podobě se jedná o 

proces, na jehož konci, po splnění podmínek a kladném rozhodnutí soudu, je rozhodnutí o 

osvojení ve formě rozsudku. Zanikne příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní 

rodinou111, jakož i práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající. Osvojenec získá nové 

příjmení, nové příbuzné, osvojitel (příp. osvojitelé) se zapíše do matriky jako rodič (příp. 

rodiče) dítěte a nabývá vůči osvojenci všechna práva a povinnosti rodiče (včetně vyživovací 

povinnosti) a osvojené dítě nabývá vůči osvojiteli všechna práva a povinnosti dítěte (např. se 

stává nepominutelným dědicem).112 

V souvislosti s přijetím občanského zákoníku došlo ke změně koncepce osvojení, a sice 

tak, že osvojení již není chápáno jako jeden z institutů náhradní rodinné péče, ale jako 

statusová změna. Tento statusový poměr vzniká právní mocí rozsudku o osvojení. Zcela nově 

také občanský zákoník vedle osvojení nezletilého upravuje i osvojení zletilého. Občanský 

zákoník upravuje osvojení podle mého názoru velice zeširoka. Právní úprava, včetně osvojení 

zletilého, má celkem 60 paragrafů, což je o poznání více, než tomu bylo v obecném zákoníku 

občanském z roku 1811 (7 paragrafů) či v zákoně o osvojení z roku 1928 (12 paragrafů).113 

                                                 
110 Ustanovení § 794 a §795 OZ. 
111 Ustanovení § 833 OZ. 
112 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P.. Nový občanský zákoník: 
Rodinné právo. Praha: GRADA Publishing, 2014, s. 112. Právo pro každého. ISBN 978-80-247-5167-2.   
113 KŘÍSTEK, Adam. Osvojení dětí: úplná adopce v českém právu. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní 
monografie. ISBN 978-80-7552-022-7, s.1. 
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Teorie rozeznává několik forem osvojení: 

a) společné osvojení – to je vyhrazeno pouze manželům, dítě má postavení společného dítěte 

obou manželů a zanikají všechny vztahy mezi dítětem a původními rodiči, 

b) tzv. „přiosvojení“ – tedy situace, kdy dítě osvojí manžel/manželka rodiče dítěte, 

příbuzenský poměr mezi dítětem a manželem osvojitele (tedy původním, zpravidla 

biologickým rodičem) nezaniká a dítě má, tak jako je tomu v prvním případu, postavení dítěte 

obou rodičů, 

c) osvojení individuální – zde je osvojitelem jedna osoba, která se pak stává sama jediným 

rodičem dítěte a zanikají veškeré předchozí vztahy mezi dítětem a oběma původními rodiči.  

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že pro registrované partnery vychovávající dítě 

jednoho z nich by do úvahy přicházela pouze varianta uvedená pod písmenem c. Společné 

osvojení i tzv. přiosvojení je totiž zpřístupněno pouze manželům. Osoba, která je 

v registrovaném partnerství, může žádat o osvojení dítěte pouze sama, jako samostatný 

osvojitel, protože je ve smyslu občanského zákoníku „jinou osobou“.114 Dojde-li k osvojení, 

musí být z matriky vymazán zápis o druhém rodiči, neboť, jak již bylo uvedeno výše, zanikají 

veškeré příbuzenské vztahy mezi osvojencem a původní rodinou, jakož i práva a povinnosti 

z tohoto poměru vyplývající115. Je patrné, že tento následek není žádoucí, neboť by osvojení 

dítěte jednoho z partnerů druhým partnerem vedlo pouze k tomu, že by zanikly vazby tohoto 

dítěte na původního rodiče, a dítě by tak ve výsledku mělo opět jen jednoho plnoprávného 

rodiče.116 Takovýto stav zajisté není v nejlepším zájmu dítěte. 

                                                 
114 Ustanovení § 800 odst. 1 věta druhá OZ. 
115 Ustanovení § 800 odst. 1 věta druhá za stzředníkem OZ a také ust. § 833 odst. 1 OZ. 
116 Sněmovní tisk č. 957, op. cit. str. 9. 
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Důraz na zájem dítěte je velice patrný také na mezinárodní úrovni. Svůj význam má 

zejména Úmluva o právech dítěte, která státům ukládá, aby při osvojení v první řadě braly 

v úvahu zájem dítěte, dále Evropská úmluva o osvojení dětí, umožňující osvojení pouze 

manželským párům nebo osobám svobodným, a zajisté také Haagská úmluva o ochraně dětí a 

spolupráci při mezinárodním osvojení, která je v současné době základním dokumentem na 

poli mezinárodního osvojení, či Evropská úmluva o výkonu práv dětí, která obsahuje zejména 

ustanovení týkající se práv dítěte v soudním řízení.117 

 

3.4.  Poručenství a jiné formy péče o dítě 

Je zřejmé, že zákonodárce měl v úmyslu zřetelně odlišit osvojení od ostatních forem 

náhradní rodinné péče. Proto také úpravu osvojení podřadil v občanském zákoníku pod hlavu 

nazvanou „Příbuzenství a švagrovství“, pod díl „Poměry mezi rodiči a dítětem“, kdežto 

všechny ostatní formy náhradní rodinné péče zařadil souhrnně pod hlavu následující, 

nazvanou „Poručenství a jiné formy péče o dítě“. Nepřímo tak již uspořádáním hlav, dílů a 

oddílů občanského zákoníku naznačuje právní významnost osvojení. Jak již bylo zmíněno 

výše, osvojení definuje zákon jako přijetí cizí osoby za vlastní za předpokladu, že vzniká 

takový vztah jako mezi rodičem a dítětem. Nejen fakticky, ale i právně tak dojde k vyškrtnutí 

informace o původním rodiči z matriky a jejímu nahrazení informace o novém rodiči, 

osvojiteli. To považuji za hlavní rozdíl mezi osvojením a ostatními formami péče o dítě 

popsanými níže. Poručník má vůči dítěti zásadně všechny povinnosti a práva jako rodič, ale 

nemá vyživovací povinnost. Opatrovníka soud jmenuje, hrozí-li střet zájmů dítěte a jiné 

osoby a zákonný zástupce (rodič) nemůže tyto zájmy dítěte hájit dostatečně. Nemůže-li o dítě 

pečovat žádný z rodičů ani poručník, soud dítě může svěřit do osobní péče jiného člověka 

                                                 
117 Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§655 – 975). 
Komentář. 1. Vydání. Praha „ C.H. Beck, 2014, 1380 s., s. 602. 
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případně též do osobní péče pěstounovi. Rodiče však vždy mají vůči dítěti povinnosti a práva 

vyplývající z rodičovské odpovědnosti, ač v různém rozsahu omezená rozhodnutím soudu, na 

rozdíl od institutu osvojení, kdy je vytvořen z právního pohledu naprosto plnohodnotný vztah  

rodiče a dítěte, stejně jako při narození.118 

Rozlišujeme tak v zásadě tři základní formy náhradní rodinné péče, a to poručenství, 

pěstounství a svěření dítěte do péče jiné osoby. V následujícím textu se pokusím stručně 

nastínit, zda některá z těchto forem přichází pro registrované partnery v úvahu, a pokud ano, 

zda jsou nějaké modifikace ve srovnání s možnostmi, které zákon dává manželům. 

Jako první zákonodárce v občanském zákoníku upravil poručenství, a to následovně: 

„Není-li tu žádný z rodičů, který má, a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost 

v plném rozsahu, soud jmenuje dítěti poručníka.“119 Obecně lze říci, že poručníka je potřeba 

jmenovat ve všech případech, kdy dítě nemá ani jednoho rodiče, který by vykonával 

rodičovskou odpovědnost, a to jak proto, že oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské 

odpovědnosti, byl jim pozastaven výkon jejich rodičovské odpovědnosti a nebo nemají 

způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Pokud poručník o dítě pečuje osobně, jako 

by mu dítě bylo svěřeno trvale do péče, náleží mu také dávky pěstounské péče.120 Poručníkovi 

nevzniká k dítěti vyživovací povinnost. Občanský zákoník obsahuje poměrně komplexní 

úpravu tohoto institutu a také předchozí práce mých kolegů se poručenstvím zabývaly 

poměrně dopodrobna. Proto zde vyzdvihnu spíše rozdíly a dále se budu věnovat hlavně 

tomuto institutu ve spojení s registrovaným partnerstvím. Zákon stanoví, že za poručníka soud 

jmenuje primárně osobu, kterou navrhnou rodiče dítěte (není-li její jmenování v rozporu se 

zájmem dítěte). Zajímavé pak je, že: „do funkce poručníka může soud jmenovat i dvě osoby; 

                                                 
118 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P.. Nový občanský zákoník: 
Rodinné právo. Praha: GRADA Publishing, 2014, s. 112. Právo pro každého. ISBN 978-80- 247-5167-2. 
119 Ustanovení § 928 odst. 1 OZ. 
120 Ustanovení § 939 OZ. 



 

45 
 

budou jimi zpravidla manželé.“121 Užití pojmu „zpravidla“ zde nebude čistě náhodné. 

Odborné literatury na toto téma není mnoho a ani komentář k občanskému zákoníku neuvádí 

žádné specifické vysvětlení. Faktem ovšem zůstává, že ani zákon o registrovaném partnerství, 

ani občanský zákoník nevymezují trvající registrované partnerství jako překážku pro výkon 

funkce poručníka. Nadto se domnívám, že by se takovýto explicitní zákaz mohl dostat do 

rozporu s ustanovením § 931 občanského zákoníku, které ukládá soudu při výběru vhodného 

poručníka jmenovat toho, koho naznačili rodiče dítěte. Lze si tak snadno představit situaci, 

kdy by rodič navrhl jako poručníka například svého bratra, který by ovšem byl 

v registrovaném partnerství. Principiálně má soud vždy dát přednost přání rodičů, není-li to 

v rozporu se zájmy dítěte, a případně jmenovat poručníkem některou z osob příbuzných nebo 

blízkých dítěti nebo jeho rodině. Závěrem je třeba zdůraznit, že jeden z registrovaných 

partnerů se poručníkem stát může sám, jako jednotlivec. 

Dalším institutem náhradní rodinné péče je pěstounská péče, kterou definovala Národní 

zpráva o rodině zpracovaná ministerstvem práce a sociálních věcí jako zvláštní formu státem 

zprostředkované, řízené a kontrolované náhradní výchovy v rodině nebo v prostředí, které 

rodinu připomíná. Pěstounská péče je určena dětem, které nemohou dlouhodobě vyrůstat v 

prostředí rodiny, tvořené jejich vlastními biologickými rodiči nebo nemohou být z 

nejrůznějších důvodů (právních, zdravotních nebo sociálních) osvojeny. 122 Pěstounům 

nevzniká vyživovací povinnost. Ta zůstává i nadále zachována rodičům, stejně tak jako 

rodičovská odpovědnost a ve většině případů také možnost se s dítětem osobně stýkat. Rozsah 

přitom stanoví ve svém rozhodnutí soud. Stát podporuje zajištění hmotného zabezpečení 

dítěte formou dávek pěstounské péče a zároveň poskytuje pěstounům odměnu. Zákon 

vymezuje náležitosti na osobu pěstouna tak, že: „Kdo se má stát pěstounem, musí skýtat 

                                                 
121 Ustanovení § 932 odst. 2 OZ. 
122 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Národní zpráva o rodině 2004. In: Ministerstvo práce a 
sociálních věcí [online]. 2004 [cit. 6. 7. 2017]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/899/zprava_b.pdf. 
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záruky řádné péče, mít bydliště na území České republiky a musí souhlasit se svěřením dítěte 

do pěstounské péče.“123 Ve druhém odstavci téhož ustanovení pak zákon opakuje pravidlo, 

které již zaznělo u právní úpravy poručnictví, a sice že soud musí dát přednost osobě příbuzné 

nebo dítěti blízké před jinou osobou, ledaže to není v souladu se zájmy dítěte. 

Registrovanému partnerovi tedy nic nebrání v podání žádosti o to být jmenován pěstounem. 

Dítě může být také svěřeno do společné pěstounské péče společným pěstounům. Tato forma 

společného pěstounství je však registrovaným partnerům zapovězena. Zákon ji připouští 

pouze manželům.124 Dá se předpokládat, že důvody, které vedly zákonodárce k takto 

limitující úpravě jsou totožné s důvody, kterými je vysvětlována nemožnost tzv. přiosvojení. 

Dokáži si představit, že i tato oblast práva bude vyžadovat novelizaci, byť je dnes bezesporu 

problematika přiosvojení partnerem rodiče palčivější než problematika společného 

pěstounství registrovaných partnerů. 

Jako poslední z institutů náhradní rodinné péče bych ráda zmínila svěření dítěte do péče 

jiné osoby. Občanský zákoník k tomuto institutu neuvádí mnoho, celkem pouhých 5 paragrafů 

s tím, že se tam, kde to zákon neupravuje jinak, přiměřeně použijí ustanovení o pěstounství.125 

Soud dítě svěří do výchovy jiné fyzické osoby než je rodič, vyžaduje-li to zájem dítěte a bude-

li tato osoba poskytovat záruky zdárné výchovy dítěte. Zákon opět apeluje zejména na zájem 

dítěte a na to, aby se, je-li to možné, dala přednost v péči o dítě osobě příbuzné nebo dítěti 

blízké. „Svěření dítěte do osobní péče pečující osoby nenahrazuje pěstounskou péči, 

předpěstounskou péči ani péči, která musí předcházet osvojení. Má přednost před péčí o dítě 

v ústavní výchově.“ Důvodem takovéto formulace druhého odstavce ustanovení § 953 

občanského zákoníku je, aby institut svěření dítěte do péče jiné osoby nebyl využíván pouze 

jako předstupeň k osvojení či pěstounské péči. Samozřejmostí pak zůstává to, že i tato forma 

                                                 
123 Ustanovení § 962 odst. 1 OZ. 
124 Ustanovení § 964 odst. 1 OZ: „Dítě může být svěřeno do společné pěstounské péče společným pěstounům, 
pokud jsou manželé.“  
125 Ustanovení § 955 OZ. 
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náhradní rodinné péče, stejně tak jako výše zmíněné formy, má přednost před péčí o dítě 

v ústavní výchově. Protože zákon používá vždy pouze singulár, když hovoří o „pečující 

osobě“, a ani náznakem neupravuje možnost společné péče, předpokládám, že je tento institut 

možný pouze pro individuální žádosti. Nebude přitom záležet na tom, zda je žadatel 

v manželství, registrovaném partnerství, jiném typu nesezdaného soužití či zda se jedná o 

osobu bez partnera.  

Závěrem této kapitoly bych ráda shrnula výše uvedené. Registrovaný partner může být 

jako žadatel brán v úvahu u všech výše uvedených institutů náhradní rodinné péče. Většinou 

se však jedná o značně omezenou či modifikovanou úpravu. Právní úprava osvojení je pro 

registrované partnery asi zatím nejrigidnější ze všech, když zpřístupňuje pouze individuální 

osvojení, které ale ovšem pro rodiny již fakticky existující, naprosto postrádá smyslu. 

Osvojením dítěte partnera totiž dojde k přetrhání všech právních vazeb mezi dítětem a 

původním, často biologickým rodičem. Tento výsledek zajisté není žádoucí ani z hlediska 

nejlepšího zájmu dítěte a ani z praktického hlediska, kdy z takovéhoto řízení dítě vyjde opět 

jen s jedním právoplatným rodičem. Dá se tedy shrnout, že pro již existující duhové rodiny 

osvojení nepřipadá v úvahu. Chce-li si registrovaný partner osvojit dítě, které je tzv. právně 

volné (z ústavu), může být jako žadatel brán v potaz pouze jako jiná osoba a pouze jako 

jednotlivec. Naopak zákonná úprava institutu poručenství je mnohem benevolentnější. 

Registrovaný partner jako jednotlivec se může stát poručníkem naprosto bez omezení, šanci 

má také společně se svým partnerem, kdy zákon naznačuje, že do funkce poručníka mohou 

být soudem jmenovány i dvě osoby, kterými budou zpravidla manželé. Pokud tedy bude 

registrovaný pár pro dítě vhodnější, zejména z důvodu příbuznosti s dítětem, nic nebrání 

soudu v tom, aby dítěti jako poručníky jmenoval společně oba partnery. Pěstounem se pak 

registrovaný partner může stát pouze sám, jako individuální žadatel. Společné pěstounství 

zákon sice zná a upravuje, ale explicitně pouze pro manžele. Poslední z institutů náhradní 
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rodinné péče, svěření dítěte do péče jiné osoby, se s tímto problémem vyrovnal dle mého 

názoru nejvíce genderově neutrálně. Společná žádost se nepřipouští, a to ani pro manžele, ani 

pro registrované partnery. V přístupu k individuální žádosti pak zákon neklade žádná omezení 

pro partnery či naopak zvýhodnění pro manželské páry. Pečující osoba, jak zákon nazývá 

„jiného člověka, který má dítě v osobní péči“,  má skýtat záruky řádné péče, mít bydliště na 

území České republiky a souhlasit se svěřením dítěte do osobní péče. Nic víc, nic míň. Vždy 

se tedy bude posuzovat individuálně, který z žadatelů je pro dítě nejvhodnější.  
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4. Registrované partnerství a adopce v evropském kontextu 

V této kapitole bych se ráda zaměřila na analýzu právních úprav stejnopohlavních 

svazků napříč zeměmi Evropské unie. Pokusím se také začlenit informace o možnostech 

využití institutu osvojení v těchto zemích a vytvořit tak obraz dnešní „duhové Evropy“. Na 

závěr této kapitoly pak veškeré informace využiji k vytvoření grafické mapy. Pro lepší 

orientaci budou země řazeny v abecedním pořádku.  

Do průzkumu jsem se rozhodla zařadit nad rámec 28126 členských států Evropské unie 

také tzv. evropské ministáty, kterých je v současné době 6, ale pouze jeden z nich (Malta) je 

členem Evropské unie. Za zbylé ministáty jsou považovány zejména Andorra, 

Lichtenštejnsko, Monako, San Marino a Vatikán. Někdy bývá mezi tyto státy pro malý počet 

obyvatel řazen také Island. Dále jsem do průzkumu zařadila Norsko a Švýcarsko, a to přesto, 

že nejsou členy Evropské unie. Na rozdíl od „neunijních“ balkánských států (Albánie, Bosna 

a Herzegovina, Černá hora, Makedonie a Srbsko) mají totiž velice zajímavou a v mnohých 

oblastech inspirativní právní úpravu na poli LGBT práv. Po nastudování úpravy práv 

homosexuálních dvojic ve výše zmíněných balkánských státech jsem došla k závěru, že by 

zařazení těchto zemí nepřineslo nic nového a mohlo být pro čtenáře nezajímavé. Ani 

v jednom z pěti zmíněných států se totiž prozatím nepodařilo prosadit ani registrované 

partnerství, ani stejnopohlavní manželství. Naopak je velmi časté, že se v těchto zemích 

setkáme s nenávistným či diskriminačním homofobním chováním vůči LGBT minoritě a 

uzákonění právní úpravy vztahů mezi stejnopohlavními páry tak zřejmě ještě potrvá. Se 

zaměřením pozornosti zejména na instituty registrovaného partnerství, stejnopohlavního 

                                                 
126 Spojené království bude pro účely tohoto výzkumu považováno za člena Evropské unie, přestože je jeho 
odchod z EU napánován na den 29. března 2019 viz http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887. 
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manželství a adopce homosexuálními páry tak bude v následujícím textu analyzováno celkem 

36 států Evropy.127 

Andora * 

Andora patří v Evropě mezi západní státy nejen svou polohou ale také politikou a 

smýšlením obyvatelstva. Již v roce 2005 byla uzákoněna první alternativa pro stejnopohlavní 

páry, tzv. "unió estable de parella" (stable union of couple), což je institut velmi podobný 

registrovanému partnerství. V prosinci 2014 se pak andorské demokratické straně podařila 

prosadit právní úprava institutu Civil Union, která má být, jak tvrdí navrhovatelé tohoto 

zákona, „marriage in everything but name“, tedy totožná s manželstvím, až na název. LGBT 

skupiny s tímto tvrzením však nesouhlasí, naopak proklamují znatelné rozdíly mezi oběma 

instituty a považují jej dokonce za diskriminační. Faktem ale je, že právě díky tomuto zákonu 

byla v Andoře umožněna adopce dětí stejnopohlavními páry, a tak se dá predikovat, že i 

zrovnoprávnění obou výše uvedených institutů by mohlo brzy následovat. 

Belgie 

Belgie patří historicky mezi velmi liberální a pokrokové země, a práva LGBT skupin 

jsou považována za nejprogresivnější v Evrope. Již v roce 2000 byl přijat zákon o statutárním 

soužití (domestic partnership), brzy na to se Belgie v roce 2003 stala druhou zemí na světě, 

která legalizovala stejnopohlavní manželství a adopce dětí homosexuálními páry byla v roce 

2006 zlegalizována a postavena na stejnou úroveň jako adopce dětí páry heterosexuálními. 

Bulharsko 

Bulharsko, podobně jako většina ostatních států střední a východní Evropy, je velice 

konzervativní, co se týče práv homosexuálů. Podle nejnovějších průzkumů publikovaných 

                                                 
127 Je-li vedle názvu státu uveden symbol „ * “, znamená to, že se jedná o stát nenáležící k Evropské unii. 
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v květnu 2017 by pro legalizaci stejnopohlavního manželství hlasovalo celkem 18% občanů, 

proti by pak bylo celých  79%. 

Česká republika 

Jak již bylo popsáno výše, práva českých stejnopohlavních párů se v tuto chvíli ocitla na 

„mrtvém bodě“. Přestože institut registrovaného partnerství existuje již 11 let, tedy od roku 

2006, nedošlo od té doby k výrazné novelizaci ani směrem ke zrovnoprávnění s manželstvím, 

ani v oblasti adopce či přiosvojení. 

Dánsko 

Dánsko bývá nazýváno kolébkou lidských práv, a to zcela oprávněně. Registrované 

partnerství (The Danish Registered Partnership Act, 1989) pro stejnopohlavní dvojice tato 

severská země přijala již v roce 1989 a stala se tak první zemí na světě právně uznávající 

svazky osob stejného pohlaví. Od roku 1999 bylo v Dánsku povoleno tzv. přiosvojení a 

v červnu 2010 byl přijat zákon, na základě kterého mohou gay páry společně adoptovat dítě. 

Proces zrovnoprávnění byl završen v červnu 2012, kdy byl stejnopohlavním dvojicím 

zpřístupněn institut manželství.  

Estonsko 

Estonsko je z hlediska práv sexuálních menšin považováno za nejliberálnější 

postsovětskou republiku. Dá se říci, že rok 2016 byl pro tuto zemi přelomový. Byl přijat 

zákon o společném soužití (Cohabitation Bill), obdoba registrovaného partnersví garantující 

gay párům mnohá práva, včetně možnosti osvojení dítěte partnera a uznání stejnopohlavního 

manželství uzavřeného v zahraničí. Stejnopohlavním dvojicím je také zpřístupněn institut 

pěstounství. 
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Finsko 

Finsko uzákonilo registrované partnerství v roce 2002 a možnost osvojit dítě svého 

partnera v roce 2009. V roce 2014 byl finským parlamentem přijat zákon umožňující 

manželství osob stejného pohlaví a také společné adopce gay páry a tento zákon vešel 

v účinnost v březnu 2017. 

Francie  

Registrované partnerství je zde povoleno od roku 1999 na základě tzv. PACS (Pacte 

civil de solidarité – smlouva o občanské solidaritě). Jedná se o nominátní kontrakt sui generis 

postavený na smluvním principu a přístupný heterosexuálním i homosexuálním párům. 

V květnu 2013 se Francie stala 13. státem na světě, který legalizoval manželství osob stejného 

pohlaví. Zároveň s tímto zákonem bylo také povoleno společné osvojení dítěte partnery. 

Chorvatsko 

Přestože práva homosexuálních menšin zažívají v Chorvatsku v poslední době vzrůst, 

právně je prozatím upraveno pouze tzv. životní partnerství, a to od roku 2014. Adopce 

povoleny nejsou, ale pro adopci dítěte partnera se využívá institutu poručnictví. 

Irsko 

Irsko se stalo první zemí světa, která legalizovala stejnopohlavní manželství na základě 

referenda. K tomu došlo v květnu 2015 a „pro“ bylo 62% obyvatel. Zákon o manželství osob 

stejného pohlaví, tzv. Thirty-fourth Amendment of the Constitution (Marriage Equality) Act 

2015, vešel v účinnost dne 16. listopadu 2015 a tímto dnem také zanikl předchozí zákon o 

registrovaném partnerství z roku 2010. Změnou ústavy z roku 2015 byla také stejnopohlavním 

párům přiznána plná adopční práva. 
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Island* 

Island patří mezi severské země, a proto není překvapením, že vysoká úroveň práv 

sexuálních menšin je v této zemi již od roku 1996 samozřejmostí. Registrované partnerství 

z roku 1996 bylo o 14 let později, v roce 2010,  vystřídáno zákonem o genderově neutrálním 

manželství. Od roku 2006 mají stejnopohlavní dvojice také rovný přístup k adopci. 

Itálie 

Práva stejnopohlavních dvojic zažívají v Itálii v poslední době značný rozmach. V roce 

2016 byl přijat zákon o registrovaném partnerství garantující párům obdobná práva jako 

manželství, vyjma adopčních práv. Dne 22. června 2016 byla Nejvyšším správním soudem 

Itálie potvrzena možnost přiosvojení dítěte partnera.128 

Kypr   

Východní ortodoxní církev má na obyvatelstvo Kypru v oblasti LGBT práv značný vliv. 

Přesto byl v roce 2015 schválen parlamentem zákon o registrovaném partnerství (Civil 

Unions)129, což se dá považovat za první důležitý krok ke zrovnoprávnění práv homosexuálů. 

Adopce zatím povoleny nejsou. 

Lichtenštejnsko* 

Délka procesu přijímání zákona o registrovaném partnerství v Lichtenštejnsku nápadně 

připomíná Českou republiku. Přestože byl první návrh parlamentu předložen již v roce 2001, 

registrované partnerství bylo přijato až v roce 2011. Adopce je opět možná pouze 

homosexuálním jednotlivcem, společná adopce uzákoněna není.  

                                                 
128 Cassazione, sí alla stepchild adoption in casi particolari [online], Repubblica, 2017 [cit. 12. 7. 2017], 
Dostupné z:http://www.repubblica.it/cronaca/2016/06/22/news/cassazione_si_a_stapchild_adoption-142563271/. 
129 Civil unions become law [online], In-Cyprus.com, 2017 [cit. 12. 7. 2017], Dostupné 
z:https://web.archive.org/web/20151127055351/http://in-cyprus.com/civil-unions-become-law/. 
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Litva 

Litevská právní úprava v tuto chvíli nepřiznává stejnopohlavním párům žádná práva, ať 

už se jedná o registrované partnerství, gay manželství, či možnost adopce. Z nedávného 

výzkumu veřejného mínění dokonce vyplynulo, že velké procento populace (81,5%) považuje 

homosexualitu za zvrácenou, perverzní chorobu. 

Lotyšsko 

Stejnopohlavní dvojice v Lotyšsku nemají k dnešnímu dni žádná z posuzovaných práv. 

Ve srovnání s právní úpravou sousední Litvy je Lotyšsko o malý krůček napřed, když 

výjimečně povoluje adopce homosexuálním jedincům.  

Lucembursko 

Lucembursko, podobně jako okolní státy, je považováno za velice tolerantní vůči LGBT 

minoritě. Registrované partnerství jak pro homosexuální, tak pro heterosexuální páry je 

uzákoněno již od roku 2004. Od ledna 2015 vešel v účinnost zákon legalizující stejnopohlavní 

manželství a společné adopce registrovanými páry.  

Maďarsko 

V Maďarsku je registrované partnerství uzákoněno od roku 2009, adoptovat dítě pak 

registrovaný partner může pouze jako jednotlivec. Společnou adopci, přiosvojení či 

stejnopohlavní manželství maďarské právo zatím nezná. 
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Malta 

Malta byla v roce 2015 hodnocena jako nejprogresivnější země z pohledu LGBT práv v 

Evropě.130 Je totiž jednou z mála zemí světa, která LGBT práva zrovnoprávnila i na ústavní 

úrovni. Od roku 2014 je na Maltě povolena forma registrovaného partnerství, známá jako 

Civil Union, obsahující také plná adopční práva. Stejnopohlavní manželství bylo 

odsouhlaseno parlamentem dne 12. července 2017 (pozn. autora – dnes).131   

Monako* 

Monako nedává stejnopohlavním párům žádnou právní úpravu a je tak poslední zemí 

západní Evropy, která prozatím neuzákonila ani registrované partnerství. V roce 2013 byl 

předložen návrh zákona o genderově neutrálním soužití, ale doposud nebylo vydáno žádné 

oficiální stanovisko. 

Německo 

Německo v červnu 2017 přijalo zákon, kterým nejen zrovnoprávnilo registrované 

partnerství (které bylo povoleno od roku 2004) s manželstvím, ale také povolilo možnost 

společných adopcí pro stejnopohlavní páry. Tento zákon nabude účinnosti na konci roku 

2017. 

  

                                                 
130 Malta ranks first in European „rainbow map“ of LGBTIQ rights [online], Maltatoday.com, 2017 [cit. 12. 7. 
2017], Dostupné z: 
http://www.maltatoday.com.mt/news/national/57877/malta_ranked_first_in_european_rainbow_map_of_lgbtiq_
rights#.WWYWV4TyjIU. 
131 Malta legalises same-sex marriage, as parliament votes in favour of marriage equality bill [online], 
Maltatoday.com, 2017 [cit. 12. 7. 2017], Dostupné z: 
http://www.maltatoday.com.mt/news/national/78874/malta_legalises_samesex_marriage_as_parliament_votes_i
n_favour_of_marriage_equality_bill#.WWfqOITyjIU. 
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Nizozemsko 

Nizozemí je bezesporu na pomyslném vrcholu, co se práv LGBT skupin týká. Zajímavé 

je, že homosexualita přestala být považována za duševní poruchu již v roce 1973, tedy celých 

19 let předtím než byla odebrána ze seznamu zdravotních poruch vedeného Světovou 

zdravotnickou organizací. V roce 1998 bylo schváleno registrované partnerství a záhy na to, 

v roce 2001, se Nizozemsko stalo první zemí světa, která legalizovala stejnopohlavní 

manželství s plnými adopčními právy.132  

Norsko* 

Norsko je, stejně jako všechny ostatní skandinávksé státy, považováno v otázce práv 

homosexuálů za velmi liberální. Stejnopohlavní manželství, včetně plných adopčních práv, 

bylo uzákoněno v roce 2009. Do té doby mohly od roku 1993 homosexuální dvojice uzavírat 

registrované partnerství, a to na základě zákona o registrovaném partnerství (Act on 

Registered Partnership for Homosexual Couples). 

Polsko 

Polsko patří mezi jednu z mála zemí střední Evropy, která do dnešního dne neuzákonila 

ani žádnou ze základních forem partnerství. Důvodem je jednoznačně vliv Římskokatolické 

církve, která má v Polsku podporu 95% obyvatelstva (z nichž 54% je praktikujících) a která 

stále káže o homosexualitě jako o deviaci. V roce 2003 předložila polská senátorka Maria 

Szyskowska první návrh zákona o registrovaném partnerství podobný francouzskému PACS 

(občanský pakt solidarity), ten ale neprošel legislativním procesem z důvodu parlamentních 

voleb.  

                                                 
132 LGBT rights in the Netherlands [online], wikipedia.org, 2017 [cit. 12. 7. 2017], Dostupné z: 
https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_the_Netherlands. 
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Portugalsko 

Portugalsko uzákonilo stejnopohlavní soužití v roce 2001 (tzv. união de facto – de facto 

union) a zanedlouho na to, v roce 2010, se stalo osmou zemí na světě, která přijala 

stejnopohlavní manželství. V roce 2016 bylo přehlasováno prezidentské veto a tím přijat 

zákon garantující homosexuálním dvojicím plná adopční práva.  

Rakousko 

Od roku 2010 smějí stejnopohlavní páry uzavírat registrované partnerství a v roce 2013 

byla v Rakousku uzákoněna možnost osvojení dítěte partnera (tzv. přiosvojení). Stalo se tak 

na podnět rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci X a ostatní vs. Rakousko, v 

němž ESLP judikoval, že registrovaný partner/ka má právo přiosvojit si biologické dítě svého 

stejnopohlavního protějšku. Nedávným rozsudkem rakouského Ústavního soudu pak byla 

otevřena možnost registrovaným párům osvojit dítě tzv. právně volné, když Ústavní soud 

shledal zákaz homoparentálního osvojení v zákoně o rodině za neústavní a vydal nařízení tuto 

chybu napravit. Zákon o stejnopohlavním manželství je na půdě rakouské Národní rady 

projednáván již od podzimu 2013, ale prozatím se nesetkal s velkou podporou. 

Rumunsko 

Rumunsko, stejně tak jako většina zemí východní Evropy, je, co se týče práv 

homosexuálů, velice konzervativní. Přesto, že byla v roce 2000 přijata značná legislativa 

v oblasti LGBT práv a země byla v roce 2006 prohlášena organizací Human Rights Watch 

jako jedna z pěti zemí na světě, která má příkladnou legislativu právě v oblasti boje proti 
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homofobii, žádná z forem úpravy práv pro stejnopohlavní páry v právním řádu Rumunska 

zatím upravena nebyla.133 

Řecko 

Řecko legalizovalo registrované partnerství (civil unions) v roce 2015 a k dalšímu kroku 

směrem ke zrovnoprávnění homosexuálních a heterosexuálních dvojic podle posledních 

výzkumů společnost ještě není zcela připravena. Nicméně na základě ankety publikované 

společností Focus Bari v květnu roku 2015 celých 70% osob podporuje registrované 

partnesrtví a 56% dotázaných by podpořilo stejnopohlavní manželství. Naopak 56% občanů 

se vymezilo proti zavedení adopčních práv homosexuálům. 

San Marino* 

V San Marinu zatím neexistuje žádná právní úprava pro stejnopohlavní páry. V dubnu 

2014 byla parlamentu podána petice o uznání stejnopohlavních svazků uzavřených 

v zahraničí, ale na podzim téhož roku byl tento návrh zamítnut. 

Slovensko 

Slovensko bohužel do dnešního dne nepřijalo žádnou právní úpravu zlepšující postavení 

LGBT skupin. V červnu 2014 byla dokonce přijata novela ústavy, která výslovně vylučuje 

stejnopohlavní manželství. 

Slovinsko 

Slovinsko je považováno za jednu z nejpokrokovějších zemí bývalé Jugoslávie. Od roku 

2006 mají gay páry možnost využít institutu registrovaného partnerství. Počínaje rokem 2011 

pak bylo umožněno přiosvojení partnerem rodiče dítěte. V únoru 2017 nabyl účinnosti zákon 
                                                 

133 ‚Hall of shame‘ shows reach of homophobia [online], pantheon.hrw.org, 2017 [cit. 12. 7. 2017], Dostupné z: 
http://pantheon.hrw.org/legacy/english/docs/2006/05/17/global13393.htm. 
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garantující stejnopohlavním partnerům totožná práva a povinnosti jako v manželství, vyjma 

adopce.134 

Spojené království 

Institut občanského partnerství (civil partnership), určený výlučně stejnopohlavním 

párům, byl přijat v roce 2005. Společné adopce homosexuálními páry byly zpřístupněny 

nejdříve v Anglii a Walesu v roce 2005, následovalo Skotsko v roce 2009 a v roce 2013 se 

připojilo i Severní Irsko. Od roku 2014 je také ve velké části spojeného království (Anglii, 

Walesu a Skotsku) legalizováno stejnopohlavní manželství. 

Španělsko 

Španělsko je známé jako jedna z nejbezpečnějších zemí pro LGBT komunitu. Mezi lety 

1998 a 2008 16 ze 17 španělských autonomních společenství přijalo vlastní právní úpravu 

registrovaného partnerství pro páry stejného pohlaví. Stejnopohlavní manželství, včetně 

plných adopčních práv, bylo uzákoněno v roce 2005. 

Švédsko 

Švédsko, jak už tomu u severských zemí bývá zvykem, uzákonilo registrované 

partnerství ještě před rokem 2000, a to zákonem o registrovaném partnerství (The Registered 

Partnership-Family Law-Act) z roku 1994. Plná adopční práva byla stejnopohlavním párům 

ve Švédsku přiznána roku 2003 a brzy na to, v roce 2009, bylo legalizováno stejnopohlavní 

manželství.135 

  

                                                 
134 Slovenia allows same-sex marriage, but not adoption [online], reuters.com, 2017 [cit. 12. 7. 2017], Dostupné 
z: http://www.reuters.com/article/us-slovenia-rights-idUSKBN1630U0. 
135 Sweden allows same-sex marriage [online], news.bbc.co.uk, 2017 [cit. 12. 7. 2017], Dostupné z: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7978495.stm. 
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Švýcarsko* 

Přestože kantony Ženeva, Fribourg, Neuchatel a Curych tou dobou již měly vlastní 

zákony upravující registrované partnerství, celostátně byl tento institut uzákoněn až roku 

2007. Adopce dítěte partnera bude možná od ledna roku 2018,136 ale společná adopce zatím 

upravena není. Nadto průzkumy ukazují, že majoritní většina švýcarského obyvatelstva by 

podpořila stejnopohlavní manželství. Naprosté zrovnoprávnění s manželstvím je tedy 

pravděpodobně otázka několika let. 

Vatikán* 

Vatikán žádný z výše analyzovaných institutů ve svém právním řádu neupravuje. 

Odlišný pohled na homosexuální tématiku ukázal papež František, zvolený dne 13. března 

2013, když prohlásil že “If someone is gay and searches for the Lord and has good will, who 

am I to judge?”. Dále prohlásil, že by se za své dřívější chování církev měla homosexuálům 

omluvit. Podle Františka by měla proběhnout reforma církve v tom ohledu, že by mělo dojít 

ke zrovnoprávnění homosexuálů, zejména v přístupu k církvi. Zastává názor, že by církev 

neměla věřící soudit na základě sexuální orientace, a to ani v případě, že se jedná o kněze. 

 

Výše byla rozebrána právní úprava institutů registrovaného partnerství, 

stejnopohlavního manželství a možnosti adopce homosexuálními páry napříč 36 zeměmi 

Evropy. Pro tuto analýzu bylo vybráno všech 28 států Evropské unie a dále pak Andora, 

Island, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino, Vatikán, Norsko a Švýcarsko. Z výsledků 

analýzy vyplývá, že celých 75% posuzovaných států má ve svém právním řádu obsaženou 

nějakou formu registrovaného partnerství. Celých 61,2% pak povoluje alespoň tzv. 

                                                 
136 Le nouveau droit de l’adoption entrera en vigueur le 1er janvier 2018 [online], admin.ch, 2017 [cit. 12. 7. 
2017], Dostupné z: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-67489.html. 
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přiosvojení, a z toho 47,2% států dává stejnopohlavním párům dokonce plná adopční práva. 

Genderově neutrální manželství se zdá býti novým evropským trendem, uvážíme-li, že pouze 

v průběhu první poloviny roku 2017 tři evropské státy legalizovaly tzv. gay-manželství. Jako 

první bylo již v lednu 2017 Finsko, následováno v červnu Německem a nejnověji pak 

stejnopohlavní manželství do svého právního řádu zařadila Malta v červenci 2017, čímž se 

v hodnocení ILGA (viz výše) dostala na první místo Evropy v žebříčku evropských států.137 

V celých číslech tedy 27 z 36 posuzovaných zemí umožňuje registrované partnerství, 22 států 

dává stejnopohlavním partnerům možnost adoptovat dítě, 5 z nich pak pouze dítě partnera a 

již 16 z posuzovaných zemí umožňuje stejnopohlavní manželství. Velice zajímavé je, že 

z neunijních ministátů138 pouze dva umožňují registrované partnerství, jen jeden adopce a ani 

jeden z nich neupravuje ve svém právním řádu stejnopohlavní manželství. Tento výsledek je 

zarážející zejména proto, že tyto tzv. ministáty jsou vždy v těsném sousedství zemí s mnohem 

vyspělejší právní úpravou na poli LGBT práv. 

Bude-li pak posuzována pouze Evropská unie - z 28 států 22 (tedy 78,6%) upravuje, či 

v minulosti upravovalo registrované partnerství, 14 členů (50%) již uzákonilo stejnopohlavní 

manželství a 14 zemí dává stejnopohlavním párům možnost plné adopce, 4 pak umožňují tzv. 

přiosvojení dítěte partnera. Tedy celých 64,3% států Evropské unie dává homosexuálním 

dvojicím alespoň omezená osvojovací práva. Výše uvedená data byla graficky vyobrazena a 

tvoří Přílohu č. 1 a Přílohu č.2. 

  

                                                 
137 Pro představu Česká Republika se umístila až na 29. pozici za státy jako Srbsko, Albánie, Černá Hora či 
Kosovo. Více informací na Country ranking [online], rainbow-europe.org, 2017 [cit. 18. 7. 2017], Dostupné z: 
https://rainbow-europe.org/country-ranking. 
138 Andora, Lichtenštejnsko, San Marino, Monako a Vatikán. 
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5. Úvahy de lege ferenda 

Práce si dala za cíl zejména analyzovat právní úpravu institutu registrovaného 

partnerství a možnosti adopce stejnopohlavními páry v České republice. Výsledky analýzy 

obsažené v předchozí kapitole srovnávající českou úpravu těchto institutů s úpravami dalších 

35 evropských států ukázaly jasný směr, kterým se evropské LGBT právo nepopiratelně 

ubírá. Přestože se může zdát, že se v českém právním prostředí v analyzované oblasti za 

posledních 11 let mnohé neudálo, opak je pravdou. V roce 2005 podporovalo možnost uzavřít 

sňatek pouze 35% obyvatel, květnové výzkumy CCVM uvádějí, že na stejnou otázku kladně 

odpovědělo 52% populace. Osvojení dítěte partnera/partnerky by podpořilo 68% občanů a 

adopci dítěte z ústavu pak 51% populace. Jak je vidět, Česko je případnému rozšíření práv 

LGBT skupiny nakloněno. Na řadu tedy přichází změna právní úpravy. 

Při veškerých úvahách o legislativních změnách v oblasti práv stejnopohlavních párů 

v České republice během posledních 10 let se pozornost v prvé řadě zaměřovala na 

problematické ustanovení § 13 odst.2 zákona o registrovaném partnerství. Jak uvádí Kozubík 

a Wintr ve své analýze soudních rozhodnutí139, „ke zrušení daného paragrafu s ohledem na 

jeho protiústavnost vyzvala již v roce 2009 Rada vlády pro lidská práva nebo Veřejná 

ochránkyně práv ve své pravidelné zprávě poslancům v roce 2014.“ Ústavní soud nálezem Pl. 

ÚS 7/15 ze 14. června 2016 dané ustanovení zrušil a to zejména s poukazem na jeho 

diskriminační charakter. Napříště se tedy úvahy nad budoucím vývojem české právní úpravy 

v této oblasti mohou zaměřovat na to, zda a do jaké míry se tímto rozhodnutím Ústavního 

soudu změní situace registrovaných párů na našem území. Dle mého názoru samotné zrušení 

ustanovení § 13 odst. 2 situaci duhových rodin v česku, která byla popsána v práci výše, nijak 

neřeší, ani nezlepšuje postavení dětí v těchto již existujících rodinách. Došlo pouze 

                                                 
139 KOZUBÍK,J.; WINTR,J. Ústavní soudy a práva gayů a leseb – veřejné mínění jako determinant rozhodnutí 
soudu. Jurisprudence. 2016, roč. 25, č. 5, s. 34-47. Dostupné z: http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/ustavni-
soudy-a-prava-gayu-a-leseb-verejne-mineni-jako-determinant-rozhodnuti-soudu.m-202.html. 
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k odstranění diskriminačního ustanovení zákona. Obávám se však, že aby Česká republika 

stačila rychle se proměňující evropské společnosti, bude zapotřebí hlubších a koncepčnějších 

změn, než je pouhé zrušení jednoho odstavce zákona.  

Je třeba připomenout poslanecký návrh novely zákona o registrovaném partnerství ze 

srpna roku 2014, který naznačuje, že snaha o prohloubení práv registrovaných párů je i ze 

strany zákonodárce. Bohužel byla doposud vždy dána priorita jiným návrhům a tak tato 

novela počítající s možností osvojení dítěte partnerem rodiče do dnešního dne nebyla 

projednána. Domnívám se, že se s blížícími volbami oddaluje vidina jakéhokoliv progresu. 

Nadto si myslím, že ve světle rychle se rozvíjejících evropských právních úprav v 

LGBT oblasti a také s přihlédnutím k tendenci každoročního nárůstu veřejné podpory plným 

adopčním právům i stejnopohlavním manželstvím by v roce 2018 mohlo být na čase otestovat 

českou společnost i politickou scénu s progresivnějšíím návrhem. Úspěch jakéhokoliv návrhu 

však bude do velké míry záviset na agitaci této problematiky aktivistickými skupinami. Přijetí 

zákona o registrovaném partnerství v roce 2006 předcházelo několik let téměř až agresivní 

propagace tohoto institutu ve společnosti. A ani tentokrát se takováto koncepční změna 

neobejde bez podpory veřejnosti.  

Stejně tak tomu bylo i ve věci Obergefell v. Hodges z 26. června 2015, v níž Nejvyšší 

soud USA rozhodl, že gayové a lesby napříč spojenými státy mají ústavně zaručené právo 

uzavírat manželství. Tomuto rozhodnutí předcházela systematická kampaň a lobbistické 

aktivity organizace Freedom to Marry, což vedlo k růstu veřejné podpory. Zakladatel 

organizace Evan Wolfson tvrdí, že nebýt podpory veřejnosti, která v době rozhodování soudu 

dosahovala 60% „pro gay-marriage“, soudci by rozhodli jinak. Podle soudců Nejvyššího 

soudu USA rozhodujících v této kauze „je sice manželství tradiční instituce, ale přece jen se 

v čase mění (např. zákaz sňatků mezi černochy a bělochy zrušil Nejvyšší soud definitivně pro 

celé USA až v roce 1967). Instituce manželství představuje podporu a ochranu společného 
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života i stabilního prostředí pro děti. Zdůrazněno je rovněž, že rodina je základ státu a že 

společnost závisí na fungování a stabilitě rodin. Upírání manželství celé velké skupině lidí 

bylo soudem považováno za dnes už nepřijatelný zásah do jejich důstojnosti.“140 

Také na půdě Evropského soudu pro lidská práva byla vydána četná rozhodnutí 

prohlubující práva LGBT minority.  Za zmínku určitě stojí poměrně medializovaný případ X a 

další proti Rakousku141ze dne 19. února 2013, v němž ESLP v daném případě rozhodl, že 

zakazovat adopce partnerem rodiče dítěte je diskriminační (článek 14 EÚLP) a porušuje právo 

na soukromý a rodinný život (článek 8 EÚLP). Soud se v rozsudku vyjádřil, že zákaz byl 

nejen protiústavní, ale také směřující proti zájmům dítěte, které by vždy měly mít prioritní 

postavení.  

Mezinárodních rozhodnutí existuje celá řada a velmi zřetelně z nich lze vysledovat 

tendence mezinárodního společenství i směr, kterým se budou ubírat právní úpravy 

jednotlivých států. Také z grafických příloh, které jsou součástí této práce, je patrná 

rozdělenost Evropy na východ a západ. Česká republika má v tuto chvíli z „geograficko-

LGBT“ hlediska středovou pozici a bude tedy velmi zajímavé sledovat, zda se liberálnější tlak 

ze západu přenese i na českou společnost, nebo nás v tomto pomyslném závodě „předběhne“ 

některý z našich východních sousedů. 

  

                                                 
140 KOZUBÍK,J.; WINTR,J. op. cit. s. 38. 
141 ESLP. V a další proti Rakousku, rozsudek č. 19010/07. [online]. 2013. [cit. 19. 7. 2017]. Dostupné z: 
https://fidh.org/IMG/pdf/xvaustria_ecthrjudgment_19feb2013_en_.pdf. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnotit aktuální právní úpravu institutů registrovaného 

partnerství a osvojení v České republice, zejména se zaměřit na oblast, v níž se tyto instituty 

protínají a v neposlední řadě se zamyslet nad možnými legislativními změnami, které by bylo 

vhodné v této oblasti prosadit. Smyslem bylo vytvořit ucelenou analýzu institutu 

registrovaného partnerství, popsat průběh přijímání příslušné právní úpravy, nastínit obsah 

zákona a vymezit jeho nedostatky, jakož i reflektovat změny, k nimž za deset let účinnosti 

tohoto zákona došlo. 

Poměrně detailní popis procesu přijímání zákona o Registrovaném partnerství nabízí 

práce hned ve své první kapitole. Pochopení politicko-právní i společenské situace té doby je 

klíčové k porozumění důvodům, které vedly autory zákona k předložení takového textu, jak 

jej známe s dílčími úpravami dnes. Bylo to totiž právě zoufalství z velice dlouhé etapy, po 

kterou byl zákon zamítán Parlamentem České republiky, jež vedlo autory zákona k ústupkům 

a kompromisům. Části návrhu přiznávající homosexuálním dvojicím například právo na 

osvojení jednoduše musely být vypuštěny, aby byl zákon přijat.  

Domnívám se, že z obdobných důvodů byl do zákona  o registrovaném partnerství také 

přidán dlouho diskutovaný a na podzim roku 2016 Ústavním soudem zrušený odstavec druhý 

ustanovení § 13. Ten explicitně vylučoval registrované partnery z možnosti osvojit dítě, což 

bylo shledáno v rozporu s právem na lidskou důstojnost a s právem na ochranu soukromého 

života. Ústavní soud ve svém odůvodnění navíc uvedl, že ze samotné právní úpravy ani 

z důvodové zprávy není jasné, jaký důvod vedl zákonodárce k tomuto řešení, které je 

nelogické, iracionální a ve svém důsledku diskriminační. Zrušením napadeného ustanovení 

byl sice odstraněn explicitní zákaz a je to jistě první krok k přiznání více práv 

stejnopohlavním dvojicím, ale reálnou situaci existujících duhových rodin to neřeší. 
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Registrovaný (i neregistrovaný) partner se totiž může o adopci ucházet pouze jako samostatná 

osoba. Společné osvojení stejnopohlavními páry umožněno není a ani tzv. přiosvojení dítěte 

partnera český právní řád neumožňuje. Druhý (nebiologický) partner si totiž sice může 

zažádat o adopci dítěte svého partnera, ale přiznáním takových adopčních práv by došlo 

k výmazu biologického rodiče z matriky a dítě by tak mělo právně opět pouze jednoho rodiče. 

Podle současné právní úpravy totiž může dítě mít pouze jednoho otce a jednu matku. 

V matričních knihách ani v rodných listech neexistuje kolonka pro druhou matku, druhého 

otce, nebo snad varianta čistě stejnopohlavní. Legalizace přiosvojení by tak vyžadovala nejen 

změnu zákona o registrovaném partnerství a změnu občanského zákoníku, ale také změnu 

v zákoně o matrikách.  

Jak bylo naznačeno v úvodu této práce, Česko se v Evropě rádo řadí spíše k západním 

státům. Možná jsou důvody čistě historické, ale pravdou je, že řekne-li se „východní státy“, 

mnozí si představí porušování lidských práv, nízkou životní úroveň, nesvobodu, konzervativní 

smýšlení. Naopak pod pojmem „západ“ se pro mnohé skrývá pokrokovost, svoboda, 

bohatství. Česká republika je geograficky umístěna přímo v srdci Evropy, tedy na pomyslné 

hranici mezi západem a východem. A právě geografická poloha se odráží také v úrovni právní 

úpravy všech citlivých a kontroverzních témat, mezi něž bezesporu patří téma LGBT práv. 

Čtvrtá kapitola této práce si dala za cíl vytvořit ucelenou komparaci právní úpravy práv 

stejnopohlavních dvojic napříč evropskými státy. Z grafického vyobrazení (viz Příloha č.1 a 

Příloha č.2) lze vyvodit, že se Česko v tuto chvíli nachází na pomyslné hranici mezi 

liberálními „pro gay-marriage“ státy západu a konzervativními státy východu, které ve velké 

většině negarantují homosexuálním párům ani základní práva. S nadsázkou se dá říct, že 

legislativní změny ke zrovnoprávnění LGBT minority s většinou se dějí ve vlně od západu 

směrem na východ. Jakoby se vždy stát snažil srovnat pomyslnou laťku se svým západním 
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sousedem. V červnu 2017 tak Německo uzákonilo stejnopohlavní manželství a nezbývá než 

uzavřít, že „jsme na řadě“. 
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Abstrakt 

Tato diplomová práce si dává za cíl analyzovat dva instituty rodinného práva, a sice 

registrované partnerství a osvojení. Zaměřuje se zejména na pochopení historických 

souvislostí s přijímáním zákona o registrovaném partnerství a porovnává právní úpravy těchto 

institutů u dalších 35 evropských států. Za použití analytické metody se práce pokouší nastínit 

možný budoucí legislativní vývoj ve světle nedávného zrušení diskriminačního ustanovení § 

13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství, berouc při tom v úvahu judikaturu Evropského 

soudu pro lidská práva.  

Abstract 

This thesis aims to analyse two  institutes of family law - registered partnership and 

adoption.   This paper endeavours to understand the historical  consequences connected with 

the adoption of  the Registered Partnership Act in 2006 and compares the legislation of these 

institutes with 35 other European countries. By using a predominately analytical method the 

thesis strives to predict the direction of Czech legislative changes. This follows in light of the 

recent annulment of certain discriminatory aspects of the Registered Partnership Act. The 

analysis takes into consideration recent precendents made by the European Court of Human 

Rights.



 

79 
 

Téma diplomové práce 

Registrované partnerství a adopce 

Theme of thesis 

Registered partnership and adoptions 

 

Klí čová slova 

registrované partnerství, osvojení, homoparentalita, stejnopohlavní 

Key words 

registered partnership, adoption, homoparentality, same-sex 



 

 

Příloha č. 1 

 

 

Zdroj: vytvořeno autorem 
  



 

 

      Příloha č. 2 

 

 

 
 
 
Zdroj: vytvořeno autorem 

 

 


