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Anotace 

Moje diplomová práce by měla nabídnout komplexní vhled do fungování                       

homoparentálních rodin a mapování těžkostí, které tyto rodiny musí překonávat, ve snaze 

plnohodnotně fungovat ve společnosti resp. v České republice. Z hlediska dodržování  

rovného přístupu budu podrobněji zkoumat procesy, nástroje a instituce, které zajištují 

stejné podmínky pro všechny rodiny bez rozdílu. Zajímají mě především bariéry fungování 

těchto rodin, v porovnání s rodinami heterosexuálními. Z hlediska veřejné politiky budu 

zjišťovat, zda jsou tyto procesy v souladu s rovným přístupem pro všechny. Legalizace 

vztahů nebiologického rodiče k dítěti ve společné domácnosti, jejich práva a povinnosti 

k němu, dále přístup lesbických žen k asistované reprodukci a gay mužů k surogátnímu 

mateřství jsou hlavními tématy, které budu zkoumat. Tím, že Česká republika umožnila 

uzavření partnerského svazku mezi homosexuály, se logicky nabízejí další otázky jejich 

vzájemného soužití. Dnes je velice diskutována právě povaha tohoto vztahu a možnosti 

jeho „přerodu“ do plnohodnotné rodinné struktury. Tento vývoj vyvolává řadu  

teoretických i praktických otázek. Ve své práci se budu snažit porozumět těmto jevům, 

vysvětlit a najít řešení problémů pomocí nástrojů a opatření veřejné politiky jakými jsou 

zákony a právní úpravy, které by měly směřovat k rovnému přístupu pro všechny. 

Annotation 

My thesis should provide a comprehensive sum up of the life of homoparental families in 

the Czech Republic. I would like to closely see and monitor functioning of those LGBTI 

families and to research obstacles that these families must overcome to fully function in the 

society. In terms of equal and discrimination on grounds of sexual orientation and gender 

identity I will examine in more details the processes, tools and institutions that provide the 

same conditions to all families without exception. I am primarily interested in barriers to 

the full functioning of these families, their access to assisted reproduction, surrogacy for 

gay families, and the legalization of non-biologic parent relationships to a child in a 

common household, their rights and duties. From a public policy point of view, I will find 

out whether these processes are in the accordance to equal and not discrimination treatment 

for all. By legalization of the partnership between homosexuals in the Czech Republic it 

has caused the logical development of this status and issues connecting to this law. Today, 

is often discussed the nature of this relationship and the possibility of its "transformation" 

into a full family structure ended up by marriage. This development raises a number of 

theoretical and practical issues. In my work, I will try to understand, explain and find 



 

 

solutions to the right goals of public policy, using public policy tools and measures such as 

law, regulations and theories leading to a result that ensures equal treatment for all. 
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

A. Vymezení výzkumného problému  

Moje diplomová práce by měla nabídnout komplexní vhled do fungování homoparentál-

ních rodin a mapování těžkostí, které tyto rodiny musí překonávat, ve snaze plnohodnotně 

fungovat ve společnosti resp. v České republice. Z hlediska dodržování rovného přístupu 

budu podrobněji zkoumat procesy, nástroje a instituce, které zajištují stejné podmínky pro 

všechny rodiny bez rozdílu. Zajímá mě především legalizace vztahů nebiologického rodiče 

v LGBT rodinách k dítěti ve společné domácnosti, jejich práva a povinnosti. To samé i u 

dětí ve vztahu k jejich druhému nebiologickému rodiči. Z hlediska veřejné politiky, budu 

zjišťovat, zda jsou tyto procesy v souladu s rovným přístupem pro všechny. Tím, že Česká 

republika umožnila uzavření partnerského svazku mezi homosexuály se logicky nabízí 

další otázky jejich vzájemného soužití. Dnes je velice diskutována právě otázka povahy 

Institut sociologických studií  

Teze diplomové práce  



 

 

tohoto vztahu a možnosti jeho „přerodu“ do plnohodnotné rodinné struktury. Tento vývoj 

vyvolává řadu teoretických i praktických otázek. V mé práci se budu snažit porozumět, 

vysvětlit a najít řešení, na směřování veřejné politiky, pomocí nástrojů jako jsou zákony, 

právní úpravy a teorie. 

Důvod, pro který jsem si toto téma vybrala je, že jsem dříve byla zaměstnaná ve Výboru 

pro práva žen a rovnost pohlaví a často jsem pracovala s dotazy občanů, neziskových 

organizací, studentů i právníků, kteří se touto problematikou v jednotlivých zemích EU 

zabývali. Toto téma beru jako velice živé jak v evropském, tak v místním kontextu i 

vzhledem k aktuálnosti možného přijetí novely zákona č. 115/2006 Sb. o registrovaném 

partnerství osvojení dítěte partnera v RP. Tato práce bude navazovat na práce Mgr. Zdeňka 

Slobody, Mgr. Petry Kutálkové Ph.D., Susane Golombok a jiných. 

Jaké jsou cesty k rovným právům a postavení dětí a rodičů tvořících homoparentální  

rodiny v České republice? 

 

B. Cíle diplomové práce 

Cílem mojí diplomové práce je zjistit, zda v  České republice existují systémy, procesy a 

instituce, které mohou zajistit rovný přístup příslušníků homoparentálních rodin 

k základním právům náležejícím členům heterosexuálních rodin. Zajímá mě zejména, jaký 

charakter mají opatření politiky v oblasti zajištění stejného přístupu ke spravedlnosti pro 

děti z  homoparentálních rodin a jaké je postavení dětí a nebiologických rodičů v těchto 

rodinách v rámci sledované oblasti politiky. 

V mé práci bych ráda zkoumala problémy v oblasti samotné existence rodin, jako jsou 

primární možnosti a cesty k založení rodiny, dále funkčnost či nefunkčnost zákonů a jejich 

sladění. Budu se také soustředit na nástroje, které mají zajistit přístup k rovnému zacházení 

a právu dětí i jejich rodin k rovnému přístupu.   

C. Výzkumné otázky 

 Jaký charakter mají opatření politiky v oblasti zajištění stejného přístupu ke 

spravedlnosti pro děti z homoparentálních rodin.  

 Jsou děti v homoparentálních rodinách nějakým způsobem diskriminovány?  

 Existují v České republice instituce, které mohou zajistit rovný přístup? 

 Mají stejná práva děti z LGBT rodin jako děti z heterosexuálních svazků? 



 

 

 Mají homosexuální ženy v registrovaném partnerství stejný a rovný přístup 

k lékařské péči a k čerpání léčby pro neplodnost jako ženy, které uzavřely man-

želství? 

 Jsou zajištěna stejná práva na náhradní matku pro registrované gay páry, jako 

pro heterosexuální páry? 

 

D. Teoretická východiska  

Za pomoci analýzy, empirického zkoumání a využití velkého počtu dat, bych ráda zjistila 

zda a pokud ano, s čím souvisí nerovnost v přístupu k těmto rodinám, dále jaké je postave-

ní těchto rodin ve společnosti z hlediska veřejně politického - zda slabé, či silné a jakou sílu mají 

při vymáhání svých práv. Jaký je jejich vztah k jiným aktérům a institucím veřejné politiky a dopo-

ručení, jak vést politiku která by v souladu s Listinou základních práv a svobod zajistila rovné pří-

ležitosti a přístup pro tyto marginalizované skupiny.  

Dále budu vycházet jak z teoretické báze veřejné politiky, tak i z extenzivní kritické rešerše zahra-

niční literatury, která je obsažena v seznamu literatury. Z textů, které se věnují tématu               

homoparentálních rodin u nás a které pro mě budou cenným zdrojem informací, bych ráda zmínila 

alespoň studie zpracované z perspektivy psychologické a sociologické, věnující se plánovaným 

rodinám lesbických žen, jejichž autorkami jsou Eva Polášková (2009a) a Kateřina Nedbálková 

(2011), či výzkum Věry Sokolové, která se ze sociologického hlediska zaměřila na muže a jejich 

plány týkající se rodičovství (Sokolová 2009).  

 

Z perspektivy práva je homoparentální rodičovství přehledně zpracováno např. v rigorózní práci 

Kateřiny Burešové (2013). Pravděpodobně první extenzivnější zpracování tématu postavení LGBT 

menšin přináší analýza vytvořená Pracovní skupinou pro otázky sexuálních menšin někdejší minis-

tryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové z roku 2007. Novější zhodnocení 

situace nabízí analýza sdružení PROUD z roku 2013. Dále Zákon od registrovaném partnerství a 

další dokumenty Rady vlády pro lidská práva.  

Jako východisko pro diplomovou práci použiji teorii sociální konstrukce cílových populací 

(social construction framework - Schneider a Ingram). Přístup social construction frame-

work, který vysvětluje nastavení veřejných politik prostřednictvím sociální konstrukce 

cílové skupiny (Sabatier a Weible 2014) se zabývá tím, jak určité stereotypní představy a 

předsudky, které převládají v majoritní společnosti o určité sociální skupině, ovlivňují ve 

svém důsledku veřejné politiky ve vztahu k nim. Podle tohoto přístupu tak při procesu 

tvorby veřejné politiky dochází k definování reality, toho, co je považováno za problém a 



 

 

co ne. Veřejná politika má tudíž rozsáhlé sociální důsledky, jelikož má vliv na reprodukci 

sociálních nerovností, ale zároveň je prostorem, kde může docházet ke změně negativních 

sociálních konstrukcí na pozitivní, které mají následně vliv na postavení určité skupiny ve 

společnosti, na to, jak je vnímána širokou veřejností, a zároveň na to, jak tato skupina vní-

má sama sebe.  

Dále se opřu o teorii řadové byrokracie - Street Level Bureaucracy. (Lipsky, 1980). Tato 

teorie je využívána k vymezení státních organizací a jejich konceptu byrokracie. Touto 

teorií identifikujeme veškeré klíčové aktéry, kteří jakkoli ovlivňují proces implementace a 

výsledné realizace politik. Největší důraz je kladen na konečné pracovníky, u kterých byl 

empiricky prokázán mimořádný vliv na výslednou podobu realizované politiky. Tyto akté-

ry vymezujeme pomocí konceptu street-level byrokracie a rozlišujeme odlišné způsoby 

jejich chování na základě toho, jak moc jsou ovlivněny principy byrokracie, profesionalis-

mu, byroprofesionalismu anebo manažerismu. Podle této teorie dochází k zásadnímu 

ovlivnění naplňování jednotlivých politik. 

E. Výzkumný plán, sekundární analýza dat (zákonů a legislativních dokumentů) 

Plánuji využít studium zákonů, analýz, studie Petry Kutálkové, výzkumů opřených o teo-

rie. Dále budu využívat dalších odborných empirických výzkumů a analyzovat dostupná 

statistická data z ČSÚ – Sčítání lidu, EUROSTATU, MPSV, Min. pro lidská práva. Dále 

provedu vlastní kvalitativní výzkum pomocí hloubkových rozhovorů se skupinou LGBTI 

rodičů, které tvoří 21 rodin. Jako jednu ze stěžejních metod, ze které budu vycházet, je 

studium dokumentů – sekundární analýza dat, především se bude jednat o legislativní do-

kumenty, ale i odborné publikace, články, provedené výzkumy a další relevantní dokumen-

ty. Tyto metody budou využity zejména v teoretické části práce, jejímž cílem je získání 

vhledu do výzkumného tématu. Bude se jednat zejména o vymezení rodiny a jejího vývoje 

od tradiční rodiny k alternativním formám, tedy homoparentální rodinám, zmapovány bu-

dou také možnosti založení rodiny homosexuálními páry a shrnutí dosavadního vývoje 

legislativní úpravy práv homosexuálních osob na území České republiky se zaměřením na 

registrované partnerství a adopci a v poslední řadě také nejčastější argumenty hovořící ve 

prospěch/neprospěch svěření dětí do péče homosexuálním párům. 
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1. ÚVOD 

 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala aspekty života homoparentálních rodin  

v České republice z pohledu rovného zacházení, existenci překážek, které musí tyto rodiny 

zdolávat, tak aby se jejich rodinný život vyrovnal životu heterosexuálů a nalezení řešení 

problémů, které musí tyto rodiny řešit a zároveň zrušení překážek, které jsou před ně 

kladeny, a kvůli kterým je jejich rodinný život komplikovanější, než život heterosexuálních 

rodin v současné české společnosti. 

 

V této práci budu pracovat s teoretickými východisky diskriminace, v jeho konkrétní formě 

a tou je diskriminace na základě sexuální orientace a s teoretickými koncepty vytěsněných 

rodin a rodin nového typu.  

 

V této dynamické době, je otázka legislativní podpory homoparentálních rodin, dětí do 

nich narozených a způsob vzniku takovýchto rodin velmi aktuální, proto jsem se rozhodla 

zpracovat toto téma podrobněji.  

 

Aktuálnost tématu spočívá v existenci takovýchto rodin, jež se rozhodly o své situaci začít 

hovořit na veřejnosti, vysvětlovat svoji situaci a domáhat se dodržování lidských práv a 

rovnosti. Pod pojmem překážky, je zahrnuto několik zásadních bariér, které se skládají 

z legislativních a společenských okolností, jenž znemožňují fungování rodin 

homoparentálních a heterosexuálních rovnoprávně.  

 

Těžkosti vyplývající z legislativního vakua se osobně dotýkají rodičů a asi 900
1
-2000

2
 dětí 

vyrůstajících v lesbických nebo gay rodinách. Pomocí veřejně politických nástrojů, bych 

                                                 
1
 Analýza Českého statistického úřadu, říjen 2013 

(www.czso.cz/csu/csu.nsf/1e01747a199f30f4c1256bd50038ab23/b53c647a39f0bf48c1257c0d004bfb4f/$FIL

E/csav102413opr.pdf) 2 Sociologický ústav, 2014, str. 3 http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/ 
2
 Zdeněk Sloboda rozhovor pro Deník: Podle mého odhadu coby sociologa je s velkou pravděpodobností 

číslo vyšší. V analýze ČSÚ byly zahrnuty páry, které při sčítání lidu 2011 v dotazníku deklarovali faktické 

nebo registrované soužití. LGBT lidé (lesby, gayové, bisexuálové, transgender osoby, pozn. red.) mají 

tendenci se schovávat a rodiny, které se cítí jakýmkoliv zviditelňováním ohroženy, obzvláště. Zdroj: 

https://www.denik.cz/z_domova/duhove-rodiny-zakon-da-jistotu-stovkam-deti-20140811.html + "Údaje 

organizací z komunity LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů, pozn. red.) mluví o dvou tisících dětí, 

které vyrůstají ve stejnopohlavních rodinách. Ale tato čísla nejsou přesná, spíše je to nějaká dolní hranice," 

říká spoluautorka výzkumu Skřivánková. 

https://www.denik.cz/z_domova/duhove-rodiny-zakon-da-jistotu-stovkam-deti-20140811.html
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ráda našla řešení jak situaci nasměrovat tak, aby bylo dosaženo stejných podmínek pro 

rodiny heterosexuální i homoparentální. 

 

Tím, že v České republice je umožněno uzavření partnerského svazku mezi homosexuály, 

logicky nastala další fáze vzájemného soužití a tou je založení rodiny s dětmi. V současné 

době začíná být opět diskutována otázka manželství stejného pohlaví, čímž pokračuje 

snaha o dosažení úplného zrovnoprávnění svazků homosexuálů, neboť registrované 

partnerství se jeví, jako nedostatečné pro současný dynamický vývoj. Nastává tedy 

„přerod“ z klasické rodinné struktury do alternativních forem rodin. Těmi jsou rodiny tzv. 

“nového typu“, jejichž vznik souvisí s dalším sociálním vývojem, jako je např. nárůst 

nesezdaných soužití a nárůst počtu samoživitelek a samoživitelů. Vznikají tím nároky jak 

na legislativu, tak i na rodiny, které jsou v tomto případě objekty veřejné politiky. Ti cítí, že 

nejsou plně akceptováni a stále jsou bráni jako minorita. Zkoumáním do jaké míry není v 

přístupu k této minoritě zachována rovnost, jenž se negativně odráží v životě 

homoparentálních (nazývané též „duhových rodin“
3
) je stěžejní součástí této práce. 

 

2. VÝZKUMNÝ PROBLÉM, CÍL A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

2. 1. Výzkumný problém 

V této práci se budu zabývat překážkami, které jsou před gaye a lesby kladeny  

v okamžiku, kdy se rozhodnou založit rodinu, nebo kdy již v rodině s dětmi žijí.  

V současné době, kdy jsou tyto rodiny více viditelné prostřednictvím kampaní neziskových 

organizací, jakými jsou Prague Pride
4
, Platforma pro diverzitu Proud

5
 a jiných občanských 

inciativ, se o těchto rodinách a jejich potřebách čím dál tím více diskutuje.  

 

Již několik let se řeší komplikovaná otázka fungování a postavení dětí vyrůstajících  

v rodinách s rodiči stejného pohlaví,
6
 obzvláště se diskutuje o legalizaci vztahu dětí k 

jejich biologickým i nebiologickým rodičům. Dále možnosti umělého oplodnění pro 

                                                 
3
 Duhová rodina, název podle duhové vlajky, jenž LGBT komunita používá od  roku 1978 

4
 Spolek Prague Pride je dobrovolnou, nestátní, nepolitickou, neziskovou organizací. Jejím záměrem je 

přispívat k prosazování tolerantní občanské společnosti, boji proti homofobii a zvýšení povědomí veřejnosti 

o lesbické, gay, bisexuální a transgender (LGBT) komunitě v ČR. 
5
 Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, z.s. 

6
 Petice na podporu osvojení dítěte partnera/partnerky v registrovaném partnerství  19.11.2013 kino Světozor 

http://proud.cz/novinky/91-petice-na-podporu-osvojeni-ditete-partnera-partnerky-v-registrovanem-

partnerstvi.html 
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lesbické ženy, možnosti zplození dítěte gayi prostřednictvím náhradní matky, zápis 

stejnopohlavních rodičů do rodného listu, uznání stejnopohlavního manželství a adopce ze 

zahraničí a jiné otázky spojené se stejnopohlavním rodičovstvím. I přes to, že tento diskurz 

trvá již více než 10 let, prakticky od přijetí zákona o registrovaném partnerství v roce 

2006,
7
 stále nejsou tyto otázky zodpovězeny, vyřešeny a není pro situace, které v těchto 

rodinách vznikají vytvořen žádný, nebo jen minimální legislativní rámec. 

 

Ve své práci se budu hlouběji zabývat problémy, které mohou potkat dítě vychovávané 

dvěma stejnopohlavními rodiči, a také problémy nebiologického rodiče v případě krizové 

situace. Tou může být rozchod (zánik partnerství), nebo smrt partnera, biologického rodiče 

společně vychovávaného dítěte. Ráda bych našla způsob, jak řešit problémy vycházející  

z těchto zátěžových situací a nastolila rovnost příležitostí s tradičními heterosexuálními 

rodinami. 

 

Dále budu hlouběji analyzovat situaci lesbických žen, které by rády otěhotněly metodou 

asistované reprodukce. Toto je další z diskutovaných témat, které se mediálně objevilo  

v nedávné době, spolu s problematikou možnosti umělého oplodnění pro single ženy bez 

partnera.
8

Obě tato témata stále vyvolávají mnoho otázek. Tento jev a život 

homoparentálních rodin v české společnosti budu zkoumat z hlediska rovného postavení 

těchto rodin ve společnosti. 

 

Důvody, které mě k tomu vedou, jsou údajné nerovné zacházení s homoparentálními 

rodinami, na které poukazují 
9
 neziskové organizace, tak i sami homoparentální rodiče. 

Dále, zvýšená  četnost informačních kampaní
10

 i diskuzí nad navrhovanými zákony na 

půdě Poslanecké sněmovny,
11

 kde jsou probírána témata přiosvojení dětí partnera 

ve  stejnopohlavní rodině, možnosti asistované reprodukce pro lesbické ženy a otázky 

stejnopohlavních manželství.  

 

                                                 
7
 Registrované partnerství v ČR  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-115 

8
 MPSV Umělé početí i pro single ženy https://www.mpsv.cz/cs/24748 

9
 Různé rodiny stejná práva http://proud.cz/novinky/235-priosvojeni-neproslo-co-bude-dal.html 

10
 Rekordní Kočárková jízda na Prague Pride http://www.colourplanet.cz/rekordni-kocarkova-jizda-na-

prague-pride/ 
11

 Diskuze v PSP nad novelou Zákona o osvojení ze dne 13. 6. 2016 

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/048schuz/s048256.htm 
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Je tedy jasné, že je zde problém s dodržováním rovného přístupu, jež způsobuje, že 

homoparentální rodiny, jsou nespokojeny s životem v nerovných podmínkách v současné 

české společnosti. Další téma, které podrobně rozeberu je téma náhradního mateřství,  

o kterém se zatím nepříliš diskutuje, ať již z důvodu nedostatečné, nebo téměř žádné 

legislativní úpravy, nebo z nevědomosti, že i toto je možný způsob jak rodina, která touží 

po svém vlastním potomkovi, může zrealizovat svoji touhu pomocí „matky na pronájem“. 

 

2. 2. Výzkumný cíl 

V práci jde nejprve o identifikaci bariér, jež znemožňují důstojné a bezproblémové 

založení rodiny dvěma jedinci stejného pohlaví, nebo její hladké fungování z důvodu 

chybějících legislativních a společenských norem, které znemožňují její rovné postavení ve 

společnosti.   

 

Dílčími cíli jsou nalezení doporučení k řešení těchto problematických situací, se kterými se 

stejnopohlavní rodiny musejí potýkat a návrhy řešení na odstranění těchto bariér pomocí 

příkladů „dobré praxe“ ze zahraničí, kde funguje soužití většinové společnosti  

s homosexuální minoritou, bez diskriminace a rozdílů. Vzhledem k zaměření mého studia, 

se budou řešení opírat o nástroje a opatření veřejné a sociální politiky.  

 

Tuto práci pojmu pohledem rodin, kterým jde především o jejich práva a o rovné zacházení 

s nimi a jejich dětmi bez ohledu na jejich sexuální orientaci. Ze svého pohledu pak sleduji 

v první řadě právo dítěte na bezproblémové dětství, na lásku rodičů k němu, na vzdělání  

a na stejné podmínky pro život, jako mají jeho vrstevníci narození do rodin 

heterosexuálních. Jako tvůrce veřejné politiky se pokusím navrhnout řešení, a tím zajistit 

dítěti, biologickému a sociálnímu rodiči v těchto rodinách právní a sociální jistotu a 

společenské uznání, což je v  nejlepším zájmu jejich, dítěte i celé společnosti.   

 

Dále navrhnu proces, který by umožnil lesbickým ženám a gay mužům stát se legálně 

rodičem ať již biologickým, nebo sociálním.  
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2. 3. Výzkumné otázky 

Na základě svých předchozích kontaktů s rodinami jsem očekávala, že bariér, se kterými se 

stejnopohlavní rodiny setkávají, jak při založení rodiny, tak i v jejím fungování je několik. 

 

V médiích jsem sledovala diskuze s rodiči, s poslanci i se zástupci neziskových organizací, 

kteří zmiňovali situace, ve kterých se může dítě vyrůstající v rodinách stejnopohlavních 

rodičů ocitnout v případě smrti jednoho z nich, či v případě rozpadu partnerství. Hovořilo 

se o tom, že v případě smrti biologického rodiče může být dítě umístěno do dětského 

domova, a to i v případě, že vyrůstalo v rodině s dvěma osobami, které se o něj staraly. 

Tyto informace byly mým prvotním stimulem, po kterém jsem se rozhodla ověřit všechna 

fakta a zjistit, zda diskutující uvádějí pravdivé informace, a zda je toto jediný problém, 

který musejí tyto rodiny zdolávat.  

 

K otázkám, které budu řešit, jsem došla metodou „strukturace výzkumného problému“. 

Před začátkem psaní této diplomové práce jsem měla vytipované okruhy, kterými se chci 

zabývat, nicméně po rozhovorech s jednotlivými respondenty, došlo ke specifikaci  

a konkretizaci otázek, a strukturu práce jsem byla nucena poupravit a vnořit se hlouběji do 

některých, jimi zmiňovaných problémů. Okruhy i otázky jsem zúžila, aby byl výzkum 

podrobnější.  

 

Mé původní otázky se týkaly života těchto rodin v české společnosti, jejich pocitu bezpečí, 

setkávání se s diskriminací i jejich možného vytěsnění ze společnosti. Téma života 

homoparentálních rodin a jeho specifik je velice rozsáhlé. Budu se proto podrobněji 

zabývat otázkami, které jsem si stanovila, a bariérami, které se z mého pohledu zdají být 

nejpalčivější pro samotné rodiče, a které mají šanci být nástroji a opatřeními veřejné  

a sociální politiky, při citlivém nastavení, vyřešeny, popř. odstraněny. 
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V mé práci budu řešit tyto otázky: 

 

 Jsou stejnopohlavní rodiny v České republice diskriminovány v jejich fungování a 

zakládání? Pokud ano, jak tuto diskriminace odstranit? 

 

 Jsou rodiny gayů a leseb vytěsňovány ze společnosti, nebo jinak ostrakizovány? 

Pokud ano, jak tomuto jevu zabránit?  

 

 Jak a kde najít příklady dobré praxe v zahraničí a mohly by být tyto příklady 

použity v nastavení české veřejné politiky vůči stejnopohlavním rodinám?  
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Otázky, kterými dosáhnu splnění cílů. 

Hlavní cíl Hlavní otázka 

 Identifikace bariér znemožňujících 

homoparentálním rodinám rovnocenné 

fungování, jako rodinám heterosexuálním.  

 

 Dochází v ČR k diskriminaci 

homoparentálních rodin, nebo jejich členů? 

 

 Jsou homoparentální rodiny ostrakizovány, 

nebo vytěsňovány ze společnosti? 

 Jaké jsou bariéry, které se netýkají 

heterosexuálních rodin, ale jsou kladeny 

před homoparentální rodiny?   

 

 Jsou v České republice homoparentální 

rodiny, nebo její členové diskriminováni.  

 

 Pokud ano, lze tento fakt změnit nástroji a 

opatřeními VP? 

Dílčí cíl 1 Výzkumná otázka 1 

 Zrušení bariér znemožňující rovnocenné 

fungování homoparentálních rodin pomocí 

nástrojů veřejné politiky.  

 Jakými nástroji veřejné politiky by mělo 

být dosaženo stejných práv dítěte 

v homoparentální rodině, jako má dítě 

v rodině heterosexuální?  

 Jak zajistit stejné postavení sociálního 

rodiče k dítěti partnera v registrovaném 

partnerství?  

 Jakými nástroji zajistit možnost početí 

dítěte  pomocí těhotenství s náhradní 

matkou?   

 Jak zlegalizovat možnost otěhotnění 

lesbických žen, pomocí asistované 

reprodukce?  

Dílčí cíl 2 Výzkumná otázka 2 

 Nalezení „příkladů dobré praxe“ a 

zakomponování fungujícího modelu ze 

zahraničí, do české veřejné politiky 

 Je možné najít model fungování 

homoparentálních rodin v zahraničí a 

převzít ho do české veřejné politiky? 

 Pokud ano z jakého státu? Jak bude 

vypadat? 

Výzkumné cíle a otázky plánek č. 1 
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3. ODŮVODNĚNÍ 

V letech 2009-2012 jsem byla zaměstnána ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví 

Evropského parlamentu,
12

 kde jsem často pracovala s dotazy občanů, neziskových 

organizací, studentů i právníků z celé Evropy, kteří se problematikou jednopohlavních 

svazků, dětí narozených do těchto svazků a legislativními otázkami napojenými na tuto 

problematiku v jednotlivých zemích zabývali. Ze své praxe jsem získala dojem, že tato 

problematika je pro výzkum velmi zajímavé téma. V České republice, se problematika gay 

a lesbických rodičů diskutuje, stále však není zcela dořešená. Své předpoklady jsem si 

chtěla ověřit v praxi. Z toho důvodu vznikla tato studie, kde se pokouším identifikovat 

problémy homoparentálních rodin v České republice a doporučit jejich řešení.  

 

Problémy gay a lesbické minority se v ČR zabývá několik neziskových organizací,
13

 

nicméně na vládní úrovni se gay právy, zahrnutými pod lidskými právy, zabývá pouze 

Výbor pro sexuální menšiny
14

 na Úřadu vlády, který jednou za rok vydává Zprávu o stavu 

lidských práv v České republice. Vzhledem k závěrům této zprávy za rok 2016
15

 je zde 

stále několik otázek týkajících se stejnopohlavních rodin nevyřešených. Jak však 

z dokumentu vyplývá, je zde vůle, umožnit plnohodnotné fungování těchto rodin ve 

společnosti. Obecně lze tedy říci, že nastává doba, kdy snahy o nastolení rovnosti, 

například formou manželství jedinců stejného pohlaví začaly získávat na síle jak v České 

republice, tak i u našich sousedů v Německu i Rakousku.
16

 Již delší dobu je fungování 

homoparentálních rodin na úrovní manželství s dětmi umožněno také ve Španělsku, Belgii, 

Dánsku, Francii, Austrálii a v některých státech USA. 

 

                                                 
12

European Parliament Women´s  Rights Gender Equality Committee 

http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/femm/home.html 
13

 Prague Pride, Proudem, Stejná rodina, projekt Jsme fér 
14

 Výbor pro sexuální menšiny  https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/sexualni-

mensiny/pracovni-skupina-pro-otazky-sexualnich-mensin-24225/ 
15

 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2016 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-lidska-prava-cr/zprava-o-stavu-lidskych-prav-v-ceske-

republice-v-roce-2016-159881/ 
16

Zlom pro homosexuály v Rakousku. Ústavní soud jim povolil uzavírat manželství    

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zlom-pro-homosexualy-v-rakousku-ustavni-soud-jim-povolil-

uza/r~f1b6f774d9a511e7984d0cc47ab5f122/?redirected=1512849474 
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Dalším stimulem zkoumat tuto problematiku byla situace, kdy jsem se zúčastnila jako 

dobrovolnice projektu "Gay rights are human rights",
17

 který byl podpořen grantem z 

Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
18

. Při této příležitosti jsem se setkala 

s mnoha homosexuály, kteří popisovali svůj život v České republice a zmiňovali překážky 

a problémy, které je provázejí vzhledem k jejich jinakosti. Tento projekt byl zaměřen na 

budoucí rodiče a již stávající jednopohlavní rodiny, tj. rodiny, ve kterých děti vychovávají 

rodiče stejného pohlaví.   

 

Setkávám se s názorem, který je hluboko zakořeněn v myslích občanů, že po přijetí zákona  

o registrovaném partnerství mají gayové a lesby stejná práva jako páry (manželé) 

heterosexuální, že už je vše vyřešené, společné děti, jsou v situaci stejné jako děti 

v rodinách rodičů opačného pohlaví, a že proces „legalizace“ je již dokončen. Při 

rozhovorech s rodiči vyšlo však najevo, že je tomu právě naopak, a že tento zákon stále 

neumožnuje např. umělé oplodnění a adopce. Z tohoto důvodu jsem vypracovala tuto 

analýzu, abych dokázala, že na cestě k rovnosti je stále mnoho překážek, které je nutno 

odstranit.  

 

                                                 
17

Gay rights are human rights / Práva LGBT osob jsou lidskými právy  

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz03-nestatni-neziskove-organizace/schvalene-

projekty/gay-rights-are-human-rights-prava-lgbt-o- 
18

 Prostředky EHP fondů jsou poskytovány třemi státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) - 

Islandem, Knížectvím Lichtenštejnsko a Norským královstvím. Norské království k tomu dále přispívá 

vlastním finančním mechanismem.  
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4. TERMINOLOGIE TÝKAJÍCÍ SE PROBLÉMU 

Homoparentalita
19

 je veřejnosti takřka neznámý pojem, který je však odbornou, zejména 

sociologickou veřejností, běžně používán. Jedná se o velmi „mladý“ termín, který byl 

poprvé použit až ve druhé polovině devadesátých let dvacátého století. Používali jej 

francouzští aktivisté (v původním znění „homoparentalité“) s poukazem na to, že lépe 

vystihuje kvalitu tohoto rodinného modelu, přičemž se neomezuje na pouhé konstatování 

homosexuality rodičů. Homoparentální rodina jako pojem vychází právě z homoparentality 

jako homosexuálního rodičovství. Homoparentální rodina je pak model rodiny, v níž jsou 

děti nebo dítě vychovávány homosexuálními rodiči. Jedná se o pojem, který jasně 

vystihuje homosexualitu rodičů, přičemž současně implikuje rodičovství. (Polášková, 2009, 

s. 44) Zásadní kritérium pro označení, resp. dělení rodin na heterosexuální a homosexuální 

je sexuální orientace dospělých (rodičů) a nikoliv dětí, které v těchto rodinách vyrůstají. 

Potom právě pojmy jako homosexuální rodina nebo heterosexuální rodina jsou více než 

zavádějící, byť jsou společensky akceptované. Přitom však nelze odhlédnout od faktu, že 

do heterosexuální rodiny budou nezbytně patřit i homosexuální děti heterosexuálních 

rodičů, a naopak do homosexuální rodiny se automaticky včlení i heterosexuální děti 

homosexuálních rodičů.  

 

Homoparentální rodina, LGBT rodina, duhová rodina,
20

 stejnopohlavní rodina 

Homoparentální rodina je tvořena dvěma jedinci stejného pohlaví, gayi, nebo lesbami, popř. 

jejich dětmi. Tyto rodiny samy sebe nazývají duhové, podle vlajky, kterou gay-lesbická 

komunita používá jako svůj znak, značku či logo. Odborně v cizí literatuře se gay-lesbické 

rodiny nazývají slovem LGBT family (lesbian, gay, bisexual, trangender rodiny) a odborně 

se u nás pojmenovávají jako homoparentální rodiny neboli rodiny stejnopohlavní.  

Z hlediska sociologického je rodinou skupina osob, kterou k sobě poutají svazky pokrevní 

a svazky vzniklé manželstvím, resp. institucí postavenou na roveň manželství. Z tohoto 

aspektu jsou za rodinu považovány i vztahy vzniklé osvojením. V této skupině osob platí, 

že dospělí jedinci (rodiče) odpovídají za výchovu dětí. V odborné sféře se tématu 

homoparentálních rodin věnuje nejčastěji sociologie a psychologie. Tyto obory se většinou 

                                                 
19

 Termín homoparentalita (homoparentalité) byl poprvé použit v druhé polovině 90. let 20. století 

francouzskými aktivisty s poukazem na to, že lépe vystihuje specifickou kvalitu tohoto rodinného modelu a 

neomezuje se na pouhé konstatování homosexuality rodičů. Od té doby se postupně rozšířil i v odborném 

povědomí   
20

 Slovník LGBTQI  https://rainbowcenter.uconn.edu/terms/ 
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věnují obecnému rozboru fenoménu jako takovému, přičemž psychologie klade důraz na 

vývoj dětí vyrůstajících v homoparentálních rodinách. To je logicky dáno 

„poptávkou“ veřejnosti po takovém průzkumu, neboť většinové názory na homoparentální 

rodiny jsou spíše negativní a převažují jednoznačně názory, které považují homoparentální 

rodinu za neexistující model rodiny, neboť nenaplňuje tradiční pojetí rodiny jako takové,  

a podle mnohých narušuje její stabilitu a výsadní postavení. Ve Spojených státech 

amerických se začaly provádět sociologické průzkumy na téma homoparentálních rodin již 

v 70. letech minulého století. Zpočátku se tyto průzkumy týkaly spíše gay a lesbických 

rodičů, kteří měli své potomky z předchozího heterosexuálního vztahu a řešily otázky jako, 

„jak sdělit svou sexuální orientaci dětem“ nebo „jaký s nimi mít vztah“. Netýkaly se tedy 

primárně vědomé volby rodičovství v kontextu vlastní homosexuální orientace. (Kutálková, 

2015, str. 14)  

 

  Sociální rodič/sociální matka, sociální otec 

Asi nejsložitějším pojmem ve vztahu k tématu je označení osoby, která je nebiologickým 

rodičem v homoparentální rodině. V domácích i zahraničních studiích se objevují různé 

pojmy jako „co-mother/father“, „co-parent partner“, „nongenetic mother/father“ nebo 

„non-legal mother/father“. Překlad do češtiny by v mnohých případech byl velmi nepřesný 

nebo zavádějící, ne-li nemožný. (Burešová, 2013, s. 66) V českém jazyce se nicméně již 

mnohem dříve zakořenil výraz „nevlastní matka/otec“, který vyjadřuje osobu, která je 

nebiologickým rodičem dítěte. Jedná se však o velmi nepřesný termín s již zažitým 

způsobem vnímání, který by byl v kontextu této práce značně zavádějící a nelze jej tedy 

použít, resp. rozšířit jeho použití pro homoparentální rodinu. Mnohem příznačnější se jeví 

pojem „sociální matka/otec“ a s tím spojený „sociální rodič“, když vždy se bude jednat o 

nebiologického rodiče, který se svým stejnopohlavním partnerem vychovává dítě/děti, 

které je/jsou biologickým dítětem/dětmi tohoto partnera. Terminologickou a velmi 

ožehavou otázkou je pojmenování partnerky biologické matky. Ženu, která přišla do 

smíšené rodiny, označujeme jako nevlastní matku. A ženu, která si se svou partnerkou 

naplánovala a vychovává dítě (není však biologickou matkou) označujeme jako matku 

sociální. (Bos, 2003, s. 22) 
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Heteronormativní instituce  

Ve veřejné sféře, stejně jako ve společnosti je zakořeněna představa, že každý jedinec je 

heterosexuální. Společnost vychází z předpokladu tzv. povinné heterosexuality, tedy z 

předpokladu, že každý jedinec je heterosexuální (pokud neřekne jinak, tedy nepřizná svou 

orientaci pomocí coming outu) a veškeré dění ve společnosti je heterosexualitou ovlivněno. 

(Rich 1982, str. 209) Heterosexuální orientace je pojímána jako norma, je přijímána jako 

přirozená a samozřejmá. Pojímání heterosexuální orientace jako normy není něco 

přirozeného, ale je to něco, co je aktivně vytvořené, konstruované. Heterosexualita není 

vnímána jako orientace, kterou si volíme, ale jako povinnost každého z nás, pojí se s ní 

očekávání spjatá s naší životní dráhou (Rich 1982. Str. 223). Ke každému je přistupováno 

jako k heterosexuálnímu a v rámci heterosexuality jsou přiřazovány genderové role 

každému pohlaví a jsou nám předávány heteronormativní předpoklady, pomocí kterých 

můžeme legitimizovat sexuální uspořádání 

 

Přiosvojení (second parent adoption) 

Osvojení druhým rodičem je forma individuální adopce, kdy jednotlivec osvojí dítě, 

kterého rodičem je jeho druh. (Při)osvojit dítě však může dle legislativy České republiky 

pouze manžel/manželka rodiče dítěte (§ 833 odst. 2 OZ). Dva homosexuální partneři 

v registrovaném partnerství však tuto podmínku nesplňují (neboť v ČR není uzákoněno 

manželství homosexuálních osob). Přiosvojení je osvojení „vlastních dětí“ vyrůstajících 

v plánované rodině dvou homosexuálů. (Kutálková, 2015, s. 24) 

 

Biologický rodič 
21

 

Jednotlivec, nebo dvě osoby, po kterých jedinec dědí jeho nebo její geny. Termín je obecně 

používán pouze v případě, že je třeba rozlišovat rodiče jednotlivce od nebiologických 

rodičů. 

 

Rodina právní a sociální 

Legální definici rodiny v charakteristických rodinně právních pramenech nelze najít. 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, používal pojem rodina, v souvislosti s uzavřením 

manželství, ale blíže již rodinu necharakterizoval. Nový Občanský zákoník rovněž 

nevytváří legální definici rodiny. 

                                                 
21

 Termín použit v Zákoně o náhradní rodinné péči č. 94/1963 Sb., o rodině 
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Sociální rodina je uskupení, které funguje na principech rodiny právní, avšak stát ji 

nepovažuje za rodinu. Sociální rodinu mohou tvořit dospělí lidé a děti, například matka, 

dcera a její děti, nebo prarodiče a jejich vnukové a jiné varianty. Rodičovství 

homosexuálních párů má však mnohem hlubší význam, nežli je pouhé naplnění životního 

poslání. Jak píše dr. Sokolová ve svém článku
22

: „otázka dětí a možnost adopce je 

naprosto zásadním vyjádřením plnohodnotnosti jejich lidství.“ Společenská akceptace 

homoparentálního rodičovství se tak stává rozhodujícím testem tolerance většinové 

společnosti. 

 

Nukleární a rozšířená rodina 

Nukleární rodinu
23

 tvoří rodič, popř. druhý rodič a dítě. Rozšířená rodina je nukleární 

rodina, jejíž součástí jsou ještě prarodiče, tj. další 4 dospělí. V  lesbických rodinách, se 

kterými jsem se setkala, to může být ještě např. biologický otec dítěte, jeho partner, jeho 

rodiče a popř. rodiče partnera tj. víc než 10 lidí z nejužší rodiny. (Jandourek, 2012) 

 

Sdílená rodina/Sdílené rodičovství
24

 

Rodičovské páry lesbických žen a gay mužů se mohou domluvit na společném rodičovství 

a na rolích, jaké budou v životě dítěte zastávat. (Nedbálková, 2011, s. 66) Dítě tak může 

mít čtyři rodiče (dva biologické rodiče a dva sociální). Podoby sdíleného rodičovství 

mohou být různé. V rodinách, s nimiž jsem se setkala, figuruje zpravidla mateřský pár, 

jehož domácnost je primárním domovem dítěte a biologický otec s partnerem, jejichž míra 

zapojení do rodinného fungování je různá. 

 

Reciproční IVF pro ženské lesbické páry 

Reciproční IVF
25

 umožňuje obou partnerkám být fyzicky zapojeny do společného 

rodičovství od samého začátku. Lesbické páry, které nejsou neplodné, mohou použít 

metodu umělého oplodnění s použitím vajíček jedné ženy z páru, inseminované spermatem 

dárce. Výsledné embryo, nebo embrya se přenesou do druhé partnerky, která pak dítě 

                                                 
22

 „A co děti?.“: gay a lesbické rodičovství. In: Valdrová, Jana. Abc feminismu. Brno: Nesehnutí, s. 81-96. 

ISBN 8090322832 
23

 JANDOUREK, J.,(2012) Slovník sociologických pojmů Slovník sociologických pojmů 610 hesel ISBN: 

978-80-247-3679-2 
24

 Nedbálková, Kateřina: Matky kuráže. Lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti. Praha - Brno: Slon 

2011. 
25

 Dr. Samuel Pang, lékařský ředitel IVF New England byl prvním reprodukčním endokrinologem, který 

použil termín Reciprocal IVF k identifikaci tohoto postupu. 



14 

 

odnosí a porodí. To umožňuje oběma partnerkám být fyzicky zapojeny do procesu 

„stvoření“ společného vlastního dítěte. 

 

5. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

5. 1. Teoretická východiska diskriminace 

V rámci výzkumu homoparentality tj. rodičovství a zakládání rodin jedinci stejného 

pohlaví je zmiňováno několik konceptů. Nejčastěji skloňovaný termín je stigmatizace, 

předsudky, ochrana lidských práv, a také koncept diskriminace a rovnost resp. nerovnost. 

Vzorce chování společnosti, vůči této minoritě mohou být zkoumány z různých hledisek  

a také pohledem různých aktérů, kterých se problematika týká, (rodiče, děti, politici, stát)  

a také různými, již zmiňovanými teoretickými východisky, ať již z psychologie, z veřejné 

politiky, sociologie, práva
26

 popř. politologie.  

 

Pro svůj výzkum jsem si vybrala teoretický rámec diskriminace, v jeho konkrétní formě, 

kterou je diskriminace (rodin, rodičů a dětí) na základě sexuální orientace. Svou práci 

budu zpracovávat právě pomocí tohoto teoretického rámce.  

 

Teorie diskriminace patří do teorií sociálních, v tomto případě se domnívám, že volba 

teorie z oblasti  veřejné politiky, by neobsáhla celou škálu mnou popisovaných bariér  

a problémů, které s diskriminací na základě sexuální orientace souvisí. 

 

Jak uvádí Kenneth J. Arrow, teorie diskriminace spočívá v rozlišování lidí na základě 

příslušnosti k určité skupině bez ohledu na schopnosti určitého jedince. Diskriminace 

v tomto případě závisela na výkladu, že sociální, pracovní, lidské a jiné vlastnosti a 

dovednosti ovlivňuje, barva kůže, pohlaví, věk a sexuální orientace. 

 

Arrowova teorie se zaměřuje na diskriminaci na trhu práce. Arrow ji popsal na základě 

svých výzkumů, které se týkaly pracovních výkonů. Skutečnost, že různé skupiny 

pracovníků (kvalifikovaných či nekvalifikovaných, Afroameričanů či bílých, mužů nebo 

žen) dostávají za stejnou práci různou mzdu, se nás snaží přesvědčit, že tyto různé skupiny 

                                                 
26

  Sex Stereotyping and Its Potential for Antidiscrimination Law https://www.yalelawjournal.org/article/sex-

stereotyping-and-antidiscrimination-law 
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se liší některými vlastnostmi a schopnostmi oceňovanými na trhu práce. Tj. pracovníci 

dostávají za stejnou práci různou mzdu, avšak ne na základě svých pracovních výsledků. 

Ve standardní ekonomické teorii se nejprve zamyslíme nad rozdíly v produktivitě. Pojem 

diskriminace zahrnuje dodatečnou koncepci, že osobní charakteristiky pracovníka 

nesouvisející s produktivitou jsou rovněž oceňovány na trhu. Osobní charakteristiky 

nesouvisející s produktivitou, jsou naopak mnohdy brány jako zásadní při nabírání nových 

pracovníků, při povyšování a rozdělování funkcí. Osobní charakteristiky, jako je rasa, 

etnické prostředí a pohlaví, byly v této souvislosti Arrowem často uvedeny. Jeho teorii dále 

rozvinuli v díle Discrimination in Labor Markets Orley Ashenfelter a Albert Rees. (1971). 

Ti se podobně jako Arrow zabývají diskriminací a diskuzí nad pracovními schopnostmi 

dělníků v USA v druhé polovině 20 století v USA.
27

  

 

Vědci, které jsem jmenovala, se však zabývali především diskriminací na trhu práce, ale 

jak ukazuje výzkum Michelle Calandrino s názvem „Sexual orientation discrimination in 

the UK labour market“, v pracovním prostředí dochází k diskriminaci i na základě sexuální 

orientace jedinců. Na příkladech je zde ukázáno, jakou roli hraje sexuální orientace 

například v případě pracovního povýšení, náboru nových pracovníků, svěření vedení 

projektu atd. Rozhodla jsem se tuto teorii aplikovat na mnou zkoumané téma, jímž je život 

homoparentální rodiny, kde rodiče jsou gayové či lesby a rovné zacházení s nimi. 

 

Přínosem mé diplomové práce bude aplikace Arrowovy teorie diskriminace, kterou použil 

výhradně na pracovní prostředí, na prostředí rodiny a vztah rodina a stát. Skupinu aktérů, 

kteří jsou diskriminováni, zde tvoří příslušníci gay a lesbické minority a jejich děti. Touto 

teorií jsou rodiče označeni jako osoby, které nemohou vykonávat dobře svou rodičovskou 

roli, neboť jsou homosexuální. Z pohledu sociologie jsou pak aktéry tohoto sociálního 

problému rodič, děti, stát, politici, neziskové organizace.  

 

Na zodpovězení první otázky mojí diplomové práce zda, jsou stejnopohlavní rodiny  

v České republice diskriminovány?, tedy použiji zkoumání teoretického rámce pro 

diskriminaci, 
28

 na základě sexuální orientace. 

                                                 
27

 V této knize předložené na konferenci organizované Princetonskou univerzitou o diskriminaci na trzích 

práce, která se konala 7. a 8. října 1971 a byla sponzorována oddělením pro průmyslové vztahy a školou 

veřejných a mezinárodních záležitostí Woodrow Wilsona prezentují diskriminaci ve mzdách podle rasy a 

pohlaví. 
28

 ARROW, Kenneth, 1971,  Theory of disrimination 
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Hlídání dodržování lidských práv má v rámci Evropské unie na starosti Evropská agentura 

pro základní práva FRA (Fundamental Rights Agency). Ta také každoročně vydává tzv. 

Zprávu o základních právech v EU. 
29

 

V roce 2010 provedla tato evropská agentura celoevropskou studii s názvem Práva lesbicky, 

homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob v Evropské unii a dále 

návaznou studii Hlavní trendy týkající se ochrany práv lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 

a transsexuálně orientovaných osob v Evropské unii v letech 2008–2010. Z těchto dvou 

studií vyplývá, že v některých zemích Evropské unie skutečně dochází k diskriminaci na 

základě sexuální orientace. Sociologická teorie diskriminace,
30

 se podle mého názoru 

nejlépe hodí na mnou analyzovanou problematiku. 

 

Pojem diskriminace je definován mnoha státy, mnoha mezinárodními organizacemi  

a sdruženími, nicméně každá instituce používá lehce odlišnou definici, a to dle svého 

zaměření.  

 

Diskriminace na základě pohlaví a sexuální orientace podle Rady Evropy: 
31

  

Diskriminace na základě pohlaví zahrnuje diskriminaci žen na rozdíl od mužů (tato forma 

je také nazývána sexismem, nebo diskriminací na základě pohlaví) a transgender nebo 

transsexuálními lidmi, jejichž pohlavní identita je nekonzistentní nebo není kulturně 

spojena s přiřazeným pohlavím. Diskriminace na základě sexuální orientace ovlivňuje 

homosexuální a bisexuální osoby. Vzhledem k tomu, že rovnost mezi ženami a muži je 

podrobně diskutována v oddíle „rovnost mezi muži a ženami na základě pohlaví“, řešíme 

zde pouze jiné formy diskriminace na základě sexuální orientace jako je např. homofobie. 

Homofobie je často definována jako "iracionální strach a odpor vůči lesbickým, 

homosexuálním, bisexuálním a transsexuálním osobám založený na předsudcích 

podobných rasismu, xenofobii, antisemitismu a sexismu". Pokud je nenávist namířena proti 

transgender osobám, nazývá se "transfobie". V různých totalitních režimech 20. století 

(nacismus v Německu, stalinismus v Sovětském svazu, nebo fašismus ve Španělsku a Itálii) 

byla homofobie součástí jejich politické ideologie. V současnosti se diskriminace LGBT 

                                                 
29

Fundamental Rights Report 2017 - FRA Opinions http://fra.europa.eu/en/publications-and-

resources/publications/annual-reports/fundamental-rights-2017 
30

 NELSON, T. (2009). Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination. New 

York: Psychology Press. 
31

 Diskriminace a netolerance. Dostupné z: http://www.coe.int/en/web/compass/discrimination-and-

intolerance 
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osob vyskytuje více či méně ve všech státech Evropy, a to i přesto že mnoho států přijalo 

antidiskriminační legislativu. Mnoho LGBT osob nemůže naplňovat své právo na svobodu, 

a riskují, že se stanou oběťmi zločinu z nenávisti. V mnoha částech světa jsou LGBT osoby 

podrobeny různým formám násilí od slovních útoků až po útoky na holý život. V mnoha 

zemích světa je homosexualita stále trestným činem a v některých z nich za homosexualitu 

hrozí trest odnětí svobody nebo trest smrti. 

 

Podle Evropské komise je diskriminace rozdílné zacházení se dvěma osobami či 

situacemi, pokud mezi nimi není žádný výrazný rozdíl. Dále také hodnocení různých 

situací stejným způsobem.
32

 Rozlišujeme diskriminaci přímou a nepřímou. „K přímé 

diskriminaci dochází, pokud se s jednou osobou zachází, zacházelo nebo by se zacházelo 

méně příznivým způsobem než s jinou ve srovnatelné situaci z kteréhokoliv důvodu, na 

jehož základě je diskriminace zakázána.“ Nepřímou diskriminací je jednání, při němž se s 

někým zachází méně příznivě na základě kritéria, které je zdánlivě neutrální. 

 

Jak definuje diskriminaci Ústava ČR? Ne zcela konkrétně, což může být při výkladu 

problém. V článku 3 odstavec 1 Listiny základních práv a svobod, ve kterém je v Hlavě 

první - Článek 1: Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva  

a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
33

 

 

OSN
34

 definuje diskriminaci: Diskriminace je rozdílné zacházení s jedincem, nebo 

s jedinci na základě: pohlaví, rasy, barvy pleti nebo etnického nebo národního původu, 

náboženství, zdravotního postižení, sexuální orientace, společenské třídy, věku (podle 

obvyklé konvence věku odchodu do důchodu), rodinného stavu nebo rodinné povinnosti, 

nebo jako důsledek nějaké podmínky nebo požadavku, které nejsou v souladu s principy 

slušnosti a přirozené spravedlnosti. To může mít různé formy.  

O diskriminaci z hlediska sexuální orientace se v dokumentu UN Equality and Non-

discrimination dále dopodrobna nijak nehovoří. 

 

                                                 
32

 Evropská komise. Příručka pro boj proti diskriminaci: Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských 

společenství: 2006 ISBN 92-79 -01587-7 
33

 Listiná základních práv a svobod  https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 
34

 UN Equality and Non-discrimination  https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/human-rights/equality-

and-non-discrimination/ 
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Podle definice Veřejného ochránce práv ČR
35

 se diskriminací rozumí: “odlišné 

zacházení ve srovnatelných situacích bez rozumného odůvodnění. Nestačí se však 

diskriminovaným či diskriminovanou pouze cítit – diskriminace musí skutečně existovat 

jako jednání popsané a zakázané zákonem. Zákon č. 198/2009 Sb. Zákon o rovném 

zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 

zákonů (antidiskriminační zákon) stanoví, z jakých důvodů je rozlišování mezi lidmi 

nepřípustné (např. pohlaví, věk, národnost apod.).
36

 

 

Úřad vlády a jeho Výbor pro sexuální menšiny
37

 uvádí, že „diskriminace je v ČR proti 

homosexuálům prokázána a cílem Výboru je především působit proti diskriminaci LGBT 

lidí ve všech oblastech života, zejména pak na pracovním trhu, v sociálních službách, 

školství, zdravotnictví a v oblasti rodinného života. Vedle otevřené diskriminace se LGBT 

lidé často setkávají s nepochopením vyplývajícím z neinformovanosti jejich okolí.“ 

 

Pojem diskriminace se vyskytuje již v roce 1798 v Americké ústavě, nicméně diskriminace 

na základě sexuální orientace není v Americké ústavě explicitně zmíněna, je jmenována 

pouze z hlediska pracovního práva.
38

 Diskriminaci na základě sexuální orientace si řeší 

každý federální stát samostatně a zákon o zákazu diskriminace na základě sexuální 

orientace má zakomponován do vlastní legislativy. Dvacet dva amerických států plus 

Washington, D.C a Portoriko má uzákoněn zákaz diskriminace na základě sexuální 

orientace a dvacet států USA včetně Washingtonu, D.C. a Portorika  má explicitně 

zakotven zákon o zákazu diskriminace na základě pohlavní identity. Toto je pouze příklad, 

jak se na diskriminaci dívají různé státy a organizace ať světové, nebo místní.  

 

V nacházení odpovědi na mé výzkumné otázky mi také poslouží koncept vzniku nových 

rodinných forem, neboť při výzkumu se opírám o fakt, že i rodiny homoparentální mají 

nárok, aby s nimi jako s rodinami bylo zacházeno.  

 

 

                                                 
35

 Veřený ochránce práv https://www.ochrance.cz/ 
36

 Zákon č. 198/2009 Sb. Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 

změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 
37

  Programové prohlášení Výboru pro sexuální menšiny  https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/sexualni-

mensiny/ze-zasedani-vyboru/programove-prohlaseni-vyboru-pro-sexualni-mensiny-66800/ 
38

 Employment Non-Discrimination Laws on Sexual Orientation and Gender Identity  

http://webarchive.loc.gov/all/20081024021510/http://www.hrc.org/issues/4844.htm 

https://www.ochrance.cz/
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Teoretický koncept nových rodinných forem 
 

Dalším teoretickým východiskem, které jsem využila ve svém výzkumu spolu s konceptem 

diskriminace, je koncept „nových rodinných forem“ resp. klasifikace „nových rodinných 

typů.“
39

  Tato klasifikace mi poslouží ke zjištění, zda svazek dvou osob stejného pohlaví, 

z nichž jedna osoba je biologickým rodičem dítěte, by měl být vědecky i právně chápán 

jako rodina, jenž má mít stejná práva a povinnosti jako svazek osob heterosexuálních 

s dítětem. 

 

Stojím tedy před otázkou, zda svazek homosexuálních osob s dětmi je možno považovat za 

rodinu. Je třeba zjistit, zda by tomuto svazku měla být poskytnuta stejná práva a stejné 

zacházení jako  rodině heterosexuální, včetně všech výhod a povinností. Sociologové 

popisují tzv. rodiny nového typu. V této typologii se homoparentální rodiny vyskytují  

a nově jim je status rodiny přiznán. (Bak, 1997; Knoll, 1995).  

Podle Knolla: „Rodina je skupina osob, které jsou vzájemně spjaty pokrevními svazky, 

manželstvím (nebo srovnatelným právním vztahem), nebo adopcí. Základní dvě osoby a 

jejich děti, rozšířená rodina zahrnuje prarodiče, tety, strýce a bratrance. Existuje také 

neúplná rodina pouze s jedním rodičem.“ 

Nové dělení podle Baka a Knolla (Bak, 1997; Knoll, 1995) je následující:  

Typy rodin 

 Rodina s jedním dítětem
40

 

 Velké rodiny  

 Rodiny s jedním rodičem 

 Smíšené rodiny 

 Gay a lesbické rodiny
41

 

 Adoptivní rodiny 

 Prarodiče s dětmi 

 

Na co však kladou sociologové v nové klasifikaci důraz je, že dětský vývoj a kompetence 

jsou do značné míry ovlivněny rodinným životem a vztahy v rodině, a že nejdůležitější 

není způsob, jakým je rodina konstruována, ale jak fungují mezilidské vztahy. Prospívání 

dětí závisí na rodinných vazbách. V současné době děti vyrůstají v různých typech 

                                                 
39

 GOLOMBOK, S., (2015) Modern families: Parents and children in new family forms. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press. 267 pp. ISBN: 978-1-107-05558-2 
40

 OECD Family is changing https://www.oecd.org/els/soc/47701118 pdf 
41

 Homosexuální rodina (Golombok & Tasker, 1994; Henriksson, 1995). 
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domácností a různých rodinných modelech. Různé typy těchto rodinných forem jsou 

vědecky zkoumány. 

Rodiny gay a lesbických rodičů tedy patří do skupiny „rodin nového typu“ a tudíž jsou 

vědecky vnímány jako další z možných alternativních typů rodin. K tomu typu rodiny, by 

se tedy mělo přistupovat jako k jiné formě „normální“ rodiny a to nejen ve vědecké, ale  

i právní a veřejné rovině.  

Pojem „jiné rodinné formy“ používá i nejnovější koncepce pro rodinu, dokument, vydaný 

Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky roku 2017
42

 tudíž je typ těchto 

nových rodin brán na zřetel. Doslova pojmenovává tento typ rodiny a rozděluje na 

„tradiční“ a „jiný typ“ rodiny.
43

 Podle této vládní koncepce rodinné politiky, by tedy 

svazek dvou osob stejného pohlaví s dětmi žijící ve společné domácnosti měl být nazýván 

rodinou, kterou fakticky tvoří, se všemi náležitostmi a funkcemi rodiny, jako je péče o děti, 

reprodukční, ekonomická, socializační a emocionální role.  

Z této koncepce tedy vyplývá, že i rodina dvou osob stejného pohlaví, dvou mužů, či dvou 

žen a jejich děti lze za rodinu považovat. Podle tohoto závěru stát i soud by měl tyto osoby 

za rodinu považovat a přičíst jim stejná práva, povinnosti i možnosti jako rodinám 

„tradičním“. 

Podle Golombokové platí: “V současné době, se stále více odráží různorodost rodinných 

forem, jako jsou nukleární rodiny, rodiny jednoho rodiče a rodiny gayů a leseb. Nicméně i 

přes přijetí různých rodinných forem širokou veřejností, model moderní nukleární rodiny 

zůstává ideální formou, jež je zmiňován ve vědeckých diskurzech. Pojem rodina je 

převážně používaná forma vymezující dva dospělé manžele, nebo dva jedince žijící ve 

společné domácnosti v páru s dětmi. Jednotlivci, kteří žijí v jiné rodinné formě, stále 

podstupují riziko stigmatizace a sociálního znevýhodnění.“ 

Z těchto faktů tedy vyplývá, že přestože vědci homoparentální svazek za rodinu považují, 

že tento typ rodiny je klasifikován i v koncepci MPSV, veřejnost ho jako rovnoprávný 

svazek nepřijímá a do české legislativy se tento fakt zatím nepromítá. 

 

  

 

                                                 
42

 Nová koncepce podporuje všechny typy rodin článek na stránkách MPSV  https://www.mpsv.cz/cs/31843 
43

 Koncepce rodinné politiky 2017 https://www.mpsv.cz/files/clanky/31898/Koncepce_rodinne_politiky.pdf 
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5. 2. Teoretický koncept vytěsněných rodin/skupin 

V hledání odpovědi na druhou otázku mojí diplomové práce bych ráda využila 

teoretického rámce ostrakizovaných rodin. U respondentů jsem zjišťovala, nakolik se cítí 

ostrakizováni, vyčleněni ze společnosti, nebo zda jako rodina pocítili ze strany veřejnosti 

negativní reakce a zda se přenáší toto chování i na jejich děti a rodiny. To je otázka, kterou 

si kladu a ráda bych na ni našla odpověď. Tato úvaha vychází z faktu, že homosexuálové 

jako skupina, resp. menšina byli historicky přijímáni negativně, vytěsňováni ze společnosti, 

nebo kriminalizováni. Ráda bych zjistila, zda toto platí i pro jejich nově založené rodiny. 

Koncept vytěsněných rodin zasahuje rodiny, které jsou ostrakizovány ve svém fungování. 

Jak uvádí K. D. Wiliams, tyto rodiny jsou často negativně přijímány většinovou 

společností, děti z těchto rodin jsou odstrkovány a často šikanovány. Tento koncept se týká 

zvláště romských rodin, dříve i rodin samoživitelek, rodin s rodičem soudně trestaným, 

nebo rodin ze sociálně vyloučených lokalit. Nepřijímání jinakosti těchto rodin, nebo jejích 

jednotlivých členů, vychází již z minulosti. Co bylo nestandartní, minoritní a zvláštní 

(čarodějnictví, léčitelství, šamanství) bylo považováno za nebezpečné a bylo nutno s tím 

bojovat.   

V případě přiznaných homosexuálů docházelo historicky k ostrakizaci  těchto osob církví
44

 

a armádou,
45

 a to převážně v USA. V nacistickém Německu ostrakizace homosexuálů 

vyvrcholila pronásledováním a pozdějším umísťováním homosexuálů do koncentračních 

táborů.  

Ostrakizace je sociologický pojem, který je v současné době používán pro jednu z forem 

sociální kontroly. Ostrakismus je vytěsnění jedince z kolektivu nebo společnosti, jeho 

částečné nebo úplné ignorování. Je využíván kolektivem jako trest nebo někdy jako forma 

nátlaku. Nejčastější je v kolektivech dětí a mladých lidí, kde slouží k částečné nebo úplné 

izolaci neoblíbeného jedince. (Wiliams, 2001, s. 48) 

Tento koncept souvisí se sociologickou teorií nálepkování. tj. teorií labellingu. (Giddens, 

1999, s. 186).  Ta se řadí mezi konstruktivistické teorie, která se snaží o vysvětlení 

delikvence. Zabývá se procesem interakce mezi jedinci, kteří jsou považování za narušitele 

společenských norem, a mezi osobami, které tyto formy vytváří a následně narušitele 

                                                 
44

  The Ostracism of Homosexuality by the Church throughout History https://www.kibin.com/essay-

examples/the-ostracism-of-homosexuality-by-the-church-throughout-history-YzjAwDTu 
45

 Gregory M. Herek, Jared B. Jobe, and Ralph M. Carney Out in Force: Sexual Orientation and the Military      

ISBN: 9780226400471 



22 

 

hodnotí (dávají jim určitou nálepku). Anthony Giddens definuje teorii labellingu 

(etiketizace) jako teorii deviace, podle které se určití jedinci stávají deviantními proto, že 

byli takto označeni jinými lidmi. Teorie vznikla již ve 30. letech 20. století, a to na základě 

analýzy delikvence mladistvých. Nicméně labelling se začíná více rozebírat až v 50. letech 

20. století. Přijímán jako vysvětlující teorie je pak v 60. letech a hlavně v letech 

sedmdesátých, kdy je na vrcholu, stejně tak jako s touto teorií spojená výzkumná práce 

dalších autorů, kterými byli Becker, Lemert a Erikson. Po tomto období nicméně 

etiketizace pomalu mizí, a to především kvůli tomu, že její základní teoretikové v tezi dále 

nepokračují a nerozšiřují ji. 

Posledními komponentami stigmatu (nálepkování) jsou snížení statusu a diskriminace. Ke 

snížení statusu dochází tehdy, když v očích druhých lidí dojde kvůli stigmatu k poklesu 

prestiže jeho nositele. K diskriminaci pak tehdy, když jsou skrze postoje a způsoby chování 

lidé na základě stigmatu znevýhodňováni nebo ponižováni. (Becker 1973 s. 83) 

Nálepkování způsobí „Stav znehodnocení, ve kterém je jednotlivec diskvalifikován z 

plného sociálního přijetí“ (Giddens, 2006, s. 269). 

 

5.2.1. Historie a současnost ostrakizace homosexuálů v Československu a ČR 

 

Právně byla československým a českým zákonodárstvím odstraněna trestnost 

homosexuálních styků v roce 1961 a v roce 1990 došlo k odstranění diskriminačního 

ustanovení § 244 trestního zákona, který hovořil o zákazu pohlavního styku s osobou 

stejného pohlaví mladší 18 let, u osob opačného pohlaví byla přitom věková hranice 15 let. 

Došlo také ke zrušení často zneužívaného ustanovení, které trestalo vzbuzení veřejného 

pohoršení homosexuálním chováním. Jedním z milníků v historii komunity bylo vyjmutí 

homosexuality z mezinárodní klasifikace nemocí Světovou zdravotnickou organizací 

v roce 1992.
46

 Právně tedy není homosexualita trestána, ani považována za něco 

nebezpečného. Praxe je však i po 60 letech od tohoto rozhodnutí jiná.
47

 Ostrakizace  

a slovní napadání gayů a leseb, v české společnosti přetrvává dodnes, což dokazuje 

incident, který se stal v budově Poslanecké sněmovny v listopadu 2017. Je smutné, že se 

bohužel s tímto jevem setkáváme i na půdě Parlamentu, i když ne ve Sněmovně, ale ve 

sněmovním klubu, který není určen pro veřejnost, ale pro stravování poslanců  

                                                 
46

 17. května 1992 Světová zdravotnická organizace vyjímá homosexualitu z mezinárodní klasifikace nemocí, 

což je posledním krokem k legalizaci homosexuálního vztahu jako takového. 
47

 Magdalena Skřivánková, (2017)  Sešívané rodiny: dětem nevadí sexuální orientace rodičů, ale homofobie 

okolí https://www.praguepride.cz/?p=4427 
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a zaměstnanců sekretariátů pracujících ve Sněmovně. Jeden z vlivných členů SPD Tomia 

Okamury, sekretář Jaroslav Staník se velice nebezpečně vyjádřil k menšinám tvrzením že: 

"Židi, homosexuálové i Cikáni by měli jít do plynu".
48

 

Za negativní jev považuji, že v české i evropské
49

 společnosti dřímá netolerance a zášť, 

zvláště k menšinám, strach z muslimů a nenávist k nim, jak uvádí výroční zpráva Amnesty 

International.
50

 Nicméně je zde na druhé straně mnoho organizací, které se snaží tuto 

nenávist potlačovat a bojovat s ní. S tím souvisí osvěta, práce s poslanci a veřejností  

a z toho pramenící úspěchy korunované změnou legislativy, narůstání práv pro gay  

a lesbickou menšinu a postupné přijímání jinakosti těchto lidí širokou veřejností. Dle mého 

výzkumu jsou homoparentální rodiče přijímáni vcelku pozitivně, nikdo z respondentů 

mého výzkumu nezažil nic zásadně negativního, uvádějí však, že „možná jim nechce říct 

nikdo nic do očí.“ Jan, sociální otec. 

 

5.2.2. Postupné narůstání práv gay minority 

 

Na vysvětlení dynamického vývoje gay a lesbického hnutí, který nyní probíhá  

ve vyspělých státech je nutno osvětlit, že gay minorita byla historicky perzekuována  

a neměla, a také zatím nemá stejná práva jako majoritní společnost. Pokud jdeme do 

historie, gay a lesbické hnutí začalo již ve 30. letech v USA a svým způsobem trvá dodnes. 

Mnoho odborníků
51

 tvrdí, že gay a lesbické lobby je ve světě i České republice velice silné. 

Doslova se pere o svá práva, která se neustále vyvíjejí a „stupňují“. Ale je tomu opravdu 

tak, není to spíše o tom, že tato komunita chce pouze vysvětlit široké veřejnosti, že by 

neměla být vyčleňována a žádným způsobem oddělována a chápána jinak než tzv. 

většinová společnost?  

 

Důvodem síly tohoto hnutí, je i nově nastavené klima ve společnosti, což dokazují 

průzkumy veřejného mínění, viz. obrázek číslo 1 a graf číslo 2, které 

                                                 
48

Tajemník SPD Staník ve sněmovně posílal gaye, Romy a Židy do plynu, tvrdí Marksová a další svědci 

https://www.lidovky.cz/tajemnik-spd-stanik-posilal-gaye-romy-a-zidy-do-plynu-tvrdi-marksova-a-dalsi-

svedci-gk1-/zpravy-domov.aspx?c=A171110_112608_ln_domov „Židi, homosexuálové i Cikáni by měli jít 

do plynu,” měl Staněk prohlásit podle dvou svědků, kteří nechtěli uvádět své jméno. K incidentu došlo v 

jednom ze sněmovních klubů - což je restaurační zařízení pro poslance, který je veřejnosti nepřístupný. 
49

 Zpráva Evropského parlamentu  proti homofobii http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0009+0+DOC+XML+V0//CS 
50

 Amnesty International report of Czech republic 2016/17 https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-

central-asia/czech-republic/report-czech-republic/ 
51

 Petra Kutálková a Magdalena Skřivánková ve své studii Sešívané rodiny a Duhové rodiny ve stínu státu 
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následuje  celoevropský vývoj myšlení, jenž vede k větší toleranci minorit, zahrnující 

kromě jiných i homosexuály a dále prohloubení boje za lidská práva.  

 

To také souvisí s důstojným a „rovnoprávným“ životem, který může být naplněn 

svobodným pohybem, cestováním, vlastní rodinou, vlastními dětmi, vlastními vnoučaty. 

Jde vlastně o důstojný život pro tyto děti, které se rodí bez ohledu na zákon, bez ohledu na 

„povolení“
52

 a tyto jedinci by měli mít stejně hodnotný život jako děti z rodin rodičů 

opačného pohlaví. Proto je gay a lesbické hnutí a lobby tak silné. A nejenom silné, ale i 

podporované různými projekty, fondy, asociacemi a organizacemi.
53

  Na obrázku č. 1, jsou 

zpracovány odpovědi respondentů ze všech členských zemí v EU v roce 2009.
54

 Je zde 

ukázáno, kolik procent respondentů bylo pro adopci děti homosexuálními páry. V roce 

2009 to bylo pro Českou republiku pouze 24%. Pro rok 2017 však studie CVVM AV (viz 

Graf č. 2) vykazuje na stejnou otázku 68% respondentů pro adopci homosexuálními páry, 

tedy došlo zde skoro za 10 let ke zvýšení „tolerance“ o celých 44%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

 Ombudsmanka A. Šabatová:  „Absurdnost situace je dokreslena tím, že se zákonodárce snaží zabránit 

něčemu, co není normativně regulovatelné, a sice aby byly děti vychovávány registrovanými partnery. Tato 

situace reálně existuje. Nejčastěji jde o případy, kdy se jeden z partnerů stal rodičem ještě před vznikem 

partnerství a o dítě nadále pečuje. Rozpolcenost zákonodárce lze ilustrovat ustanovením, které v takovém 

případě stanoví druhému partnerovi povinnost  o dítě pečovat," píše Šabatová ve zprávě pro sněmovnu. 

Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/duhove-rodiny-zakon-da-jistotu-stovkam-deti-20140811.html 
53

  LGBT aktivismus v České republice: historie, organizace a aktivisté 

https://cz.boell.org/sites/default/files/studie_lgbt_v_cr.pdf 
54

 Průzkum agentury pro základní práva 2009 Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual 

Orientation and Gender Identity in the EU Member States: Part II - The Social Situation 

http://fra.europa.eu/en/publication/2011/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-and-

gender-identity-eu 



25 

 

Postoje k povolení adopce dětí homosexuálním párům 

 

Obrázek č. 1. Převzato z brožury Evropské agentury pro základní práva s názvem: Homophobia and Discrimination on 

Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States: Part II - The Social Situation 

 

5. 3. Základní podklady – legislativa a již provedené výzkumy  

 

5.3.1 Legislativní podklady  

 

Legislativní ukotvení mnou zkoumaného problému spočívá především v zákoně  

č. 115/2006 o registrovaném partnerství.
55

 Dále jsem pracovala s konceptem lidských práv 

podle Listiny lidských práv a svobod, Novým občanským zákoníkem, s hypotézami  

z rodinné politiky, s demokratickými zásadami rovnosti pohlaví a příležitostí a s kurzem 

směřování veřejné politiky v České republice směrem nediskriminačním.  

 

                                                 
55

 Návrh zákona o registrovaném partnerství byl do parlamentu předložen celkem čtyřikrát - v letech 

1998,1999, 2001 a 2005. Dne 16. prosince 2005 byl návrh schválen Poslaneckou sněmovnou PČR a 

postoupen Senátu PČR, který jej schválil 26. ledna 2006 a dal k podpisu prezidentovi Václavu Klausovi, 

který jej vetoval. Prezidentské veto bylo poslaneckou sněmovnou přehlasováno 15. března 2006 těsnou 

většinou a zákon o registrovaném partnerství nabyl účinnosti 1. června 2006. Od tohoto data je možné 

uzavírat registrované partnerství, které garantuje homosexuálním párům vesměs všechna privilegia 

plynoucí z manželství mimo plných adopčních práv a nároku na pozůstalostní důchody 
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Zákony související s výzkumem  

 

Institucionální analýza se týkala prověření všech zákonů souvisejících s osvojením, 

asistovanou reprodukcí, manželstvím, pěstounskou péčí, sociální podporou, důchodovým 

pojištěním, náhradním mateřstvím či umělým oplodněním. 

 

Osvojení  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (§ 794 - § 854 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník) – osvojení  

Zákon č.115/2006 Sb. O registrovaném partnerství - osvojení dětí v případě partnerské 

registrace a asistované reprodukce  

Návrh novely zákona č.155/2006 Sb – přiosvojení dětí partnera v registrovaném 

partnerství 

 

Asistovaná reprodukce 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (§ 3 - § 11 zákona č. 373/2011 

Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších právních předpisů – 

asistovaná reprodukce pro lesbické ženy a zároveň § 778 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

 

Náhradní mateřství 

§ 804 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 

Sociální podpora – výživné, ošetřovné, mateřská, rodičovský příspěvek   

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,  

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a  

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 

5.3.2 Provedené výzkumy na toto téma 

 

Jako další zdroj informací mi posloužily již vypracované studie, rozhovory a dokumenty 

v České televizi a rozhlase a účast na diskuzních skupinách v rámci letního festivalu gay a 

lesbické komunity Prague Pride 2017. 
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Dále jsem pro svůj výzkum použila již publikovanou literaturu, již publikované výzkumy 

na toto téma a jejich analýzu. Způsob aplikace výzkumného nástroje bylo zaslání otázek s 

dotazníkem emailem a poté osobní a telefonické rozhovory. Dále jsem použila metodu 

analytickou, při popisu a rozebrání důsledků, nedostatků a finální efektivity právní úpravy 

zákona o registrovaném partnerství.  

Extrémně důležité pro mě byly, i názory odborníků
56

, právníků, veřejného mínění, zápisy 

z jednání na Úřadu vlády, názory i směřování Evropského parlamentu a jeho výborů 

zvláště Výboru pro práva žen a rovnosti pohlaví, Výboru pro lidská práva
57

 a Výboru pro 

občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP
58

 a dále Evropské agentury pro základní 

práva a její  dokument Srovnávací právní analýza agentury FRA Homofobie, transfobie  

a diskriminace na základě sexuální orientace a pohlavní identity z roku 2010-2012.
 59

   

Evropská komise a její ředitelství pro Spravedlnost a vnitřní věci v čele s paní komisařkou 

Věrou Jourovou,
60

 má také k dispozici několik kvalitních studií
61

 
62

zaměřených na boj proti 

diskriminaci na základě sexuální orientace.
63

 Dále studie Mgr. Petry Kutálkové PhD. 

„Duhové rodiny ve stínu státu“
64

 a studie „Sešívané rodiny, nový život zevnitř  

i zvenku.“ Nicméně hlavní a nejzásadnější pro mě byly tři prameny: již zmiňovaný zákon  

č. 115/2006 Zákon o registrovaném partnerství, Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, který pojímá asistovanou reprodukci jako léčbu, kterou je možné 

poskytnout v případě neplodnosti muže či ženy, absence schopnosti ženy donosit dítě či  

z důvodu geneticky přenosných chorob či vad a Zákon č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (§ 794 - § 854 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) – osvojení. 

 

                                                 
56

 JUDr. Kateřina Burešová, Mgr. Magdalena Skřivánková a Mgr. PhD. Petra Kutálková se kterými jsem 

vedla osobní rozhovor či mi odpověděli písemnou formou 
57

 Podvýbor Evropského parlamentu pro lidská práva 

http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/DROI/home.html 
58

 Výbor EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/libe/home.html 
59

Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity  

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/homophobia-transphobia-and-discrimination-grounds-sexual-

orientation-and-gender 
60

 Věra Jourová, od listopadu 2014 komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti 

pohlaví v Junckerově evropské komisi.  
61

 Tackling discrimination  http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm 
62

 Combating sexual orientation discrimination  in EU 2015 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/sexual_orientation_en.pdf 
63

 The rights of LGBTI people in the European Union  květen 2015 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-557011-Rights-LGBTI-people-EU-FINAL.pdf 
64

 Studie vznikla v projektu Gay rights are human rights podpořeno grantem z Norských fondů 
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Další skutečnost, která mi umožnila vypracovat tuto studii, byl zájem rodin o jejich 

budoucnost a částečná angažovanost v řešení jejich osobního, ale přeneseně  

i společenského sociálního problému.
65

 Dále jsem čerpala z dokumentů České televize 

„Máma a máma,“
66

 „Moje soukromá válka,“
67

 „Takové normální rodiny“ a studentského 

dokumentu FAMU „Mámy.“
68

 a ještě jsem se účastnila veřejných diskuzí na rodičovských 

skupinách, v projektu Norských fondů probíhajících v rámci Prague Pride v srpnu 2017 

v Praze. Dále také z rozhovoru dvou otců dvojčat, kteří poskytli Českému rozhlasu 

rozhovor s názvem: Jestli existují opravdu chtěné děti, jsou to ty naše. Ti byli zároveň 

respondenti mých rozhovorů a osvětlili mi skutečnosti týkající se systému surogátního 

mateřství a fungování institutu náhradních matek v USA. Tito mladí otcové svá dvojčata 

počali s náhradní matkou v USA a nyní hovoří o své cestě k otcovství na veřejnosti.
69

 

 

6. DESIGN A POSTUP VÝZKUMU 

6. 1. Expertní rozhovory 

Pro svoji práci jsem si vybrala kvalitativní design. Dotazník a hloubkové rozhovory 

s respondenty – homoparentálními rodiči. Zároveň jsem vedla se třemi odborníky expertní 

rozhovory. Tuto práci jsem s nimi v průběhu výzkumu konzultovala.  

Odbornicí, se kterou jsem hovořila o legislativě, byla expertka na právo JUDr. Kateřina 

Burešová. Ta je odbornicí na otázky týkající se surogátního mateřství a legislativy s ním 

spojené. Její články v Právních rozhledech (2016) Surogátní mateřství a jeho (nejen) 

právní aspekty a dále odborné články  Surrogacy case law, Studia Iuridiqua Cassoviensia, 

(2017) Ročník 5.2017, a Surrogacy legal issues in the UK and The Czech Republic, The 

Lawyer Quarterly, Internationa Journal for Legal research, 1/2017 my posloužily 

k pochopení problému náhradního mateřství. JUDr. Burešová se od roku 2013 také 
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 Typologie sociálního problému viz. Veselý (2015) Potůček  (2004) a Frič (2004) 
66

 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10378283024-mama-a-mama/ 
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 Dokument  ČT Moje soukromá válka – Táta je gay (2015) 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10802175125-moje-soukroma-valka/414235100011013-tata-je-gay/ 
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Dokument FAMU Mámy  https://www.youtube.com/watch?v=vK-YBuW-Dyo 
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 David Vaníček, gay aktivista, novinář a moderátor, který byl zároveň respondentem  mého 

výzkumu.Rozhovor pro Český rozhlas:  Jestli existují opravdu chtěné děti, jsou to ty naše David a Michal 
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rikaji-michal-a-david-vanickovi--1720684 
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odborně zabývá legislativou spojenou s  homoparentálními rodinami, kterou dopodrobna 

zpracovala v rigorózní práci  Homoparentalita v aspektech práva v roce 2013.  

 

Dále jsem vedla rozhovor s Mgr. Petrou Kutálkovou Ph.D., která mi poskytla další 

informace ohledně své analýzy zpracované pro Prague Pride Duhové rodiny ve stínu státu 

z roku 2015 a předala mi další informace, které do této analýzy zahrnuty nebyly.  

 

Třetí expertní rohovor jsem uskutečnila s MUDr. Kateřinou Veselou, ředitelkou 

reprodukčního centra Repromeda Brno kterou jsem odborně konzultovala v otázkách léčby 

neplodnosti, procesů a podmínek asistované reprodukce, a zákonných podmínek a 

možnosti surogátního mateřství v České republice.  

 

6. 2. Získání respondentů, dotazníky a rozhovory s nimi 

V roce 2015 jsem se jako dobrovolnice účastnila organizace projektu Gay rights are human 

rights, který byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

Probíhal pod patronací Prague Pride a byl zaměřen na budoucí a již stávající 

homoparentální rodiny za účelem zmapování situace života těchto rodin v České republice. 

Tento projekt probíhal formou víkendového pobytu, na kterém se sešly rodiny, které se 

předtím nikdy neviděly, spolu s odborníky znalými problematiky. Ti formou přednášek a 

diskuzí osvětlili některým rodičům situace, které se týkaly právních kroků, práce OSPODu, 

možností umělého oplodnění a právní bariéry některého počínání.  

Těmito odborníky byli dětský psycholog PhDr. Václav Mertin, právník Jan Kalla, sociální 

pracovníci a koučka Magdaléna Skřivánková, která celý projekt vedla. Rodiny zde byly 

tázány na úskalí homoparentálního rodičovství, těhotenství, organizaci rodiny, strategií 

rodiny v různých situacích při střetu s  heteronormativním světem (Kutálková 2015, str. 20) 

a praktické části života dvou homosexuálních osob s dětmi.   

Tyto rodiny, v celkovém počtu 20, (podrobná charakteristika viz kapitola. 6.3.) poté 

souhlasily i s účastí na mém výzkumu. Pro ten jsem zvolila kombinaci dvou výzkumných 

metod. Zjišťování skutečností pomocí dotazníků a poté hloubkové rozhovory s respondenty, 

členy těchto rodin. 
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V prvním kroku jsem zaslala respondentům emailem dvě otevřené otázky ve znění „Co 

vidíte jako největší problém vzniku a fungování (rodin dvou homosexuálních osob) 

homoparentální rodiny v České republice“ a „Pociťujete jako homoparentální rodina 

jakoukoliv formu nerovného zacházení, nenávisti, nebo vytěsnění z majoritní společnosti? 

Po vyhodnocení odpovědí, jsem zaslala stejným rodinám druhou část dotazníku, jež 

obsahovala hlubší dotazy na skutečnosti a situace zmiňované v odpovědích z prvního kola. 

V těch se často opakovaly problémy jako osvojení a adopce dětí, zápisu rodičů do rodných 

listů, asistovaná reprodukce a surogátní mateřství - tedy již konkrétní bariéry. Pro třetí kolo 

dotazů, jsem vytvořila dvě verze otázek, na jejichž zodpovězení stačilo účastníkům 

průměrně 30 minut a jehož návratnost byla 78%. Jedna série byla určena biologickému  

a druhá sociálnímu rodiči. V těch šlo především o odlišení potřeb a obav, které jsou 

spojené s rozdílným postavením a rolí v rodině. Otázky typu “Čeho se obáváte jako 

sociální rodič pokud vychováváte dítě ve stejnopohlavním svazku s partnerem?, a jak byste 

řešili případný rozchod s partnerem, pokud by šlo o styk s dětmi? Těmito otázkami jsem se 

snažila zjistit, zda v rodinách existují strategie a příprava na tzv. krizové rodinné situace, 

jako je nemoc, smrt, či rozchod. Po analýze zákona o registrovaném partnerství jsem 

věděla, že tento zákon nijak neřeší postavení dítěte v homoparentální rodině, ani neřeší 

povinnosti sociálních rodičů k dětem, což mi potvrdily i odpovědi respondentů na moje 

dotazy. 

Poté jsem odpovědi vyhodnotila a zaměřila se na nejvíce se opakující problémy, které se 

pro mě staly startovní čárou pro dále prováděný výzkum formou hloubkových osobních 

rozhovorů. Rozhovory jsem po půl roce, při dalším setkání homoparentálních rodin, vedla 

se stejnými rodinami, formou polostrukturovaných rozhovorů, abych dále rozvedla 

odpovědi na otázky z dotazníku. To se dělo již s jednotlivými rodiči formou osobních 

rozhovorů, které jsem prováděla v rámci dalšího pobytu rodičů a dětí v přírodě. Metodou 

mi byl osobní rozhovor s rodiči (ve dvou případech telefonicky do zahraničí). Hloubkové 

rozhovory se týkaly akceptování rodiny známými a veřejností, těžkostí každodenního 

života, obav zveřejnit skutečný stav rodiny před spolupracovníky, sousedy, lékaři a učiteli. 

Dále fungování a vztahu sociálního a biologického rodiče v rodině, jejich obavy, řešení 

otázek praktického života, jednání s úřady a státem. 

Další část výzkumu probíhala opět osobně tentokrát na letním víkendu v roce 2017 

v kempu ve Vlastějovicích, kterého se zúčastnili jak stávající rodiny, tak metodou sněhové 
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koule se připojilo dalších 5 rodin (mezi nimi i nová pěstounská rodina gayů), kde jsem už 

jen vybraným rodičům mohla klást doplňující otázky.  

 

6. 3. Volba respondentů, složení skupiny 

Dotazovaných bylo celkem 20 rodin, které tvořili různé modely „nových rodinných 

forem.“
 
(Golombok, 2015) Tyto rodiny jsem oslovila jako celek poprvé na víkendovém 

pobytu a poté co mi daly souhlas s účastí na tomto výzkumu, jsem je kontaktovala později i 

s druhou částí dotazníku týkajících se každého zvlášť s ohledem na různá postavení 

v rodině. (rodič sociální x rodič biologický). Z tohoto počtu bylo 16 rodin lesbických a 4 

rodiny gayů.  

Tři z lesbických rodin byly rodiny rozpadlé (po zrušení registrovaného partnerství), dále 

čtyři rodiny, které fungují formou sdíleného rodičovství, kdy biologičtí rodiče dítěte mají 

ještě své partnery (v modelu otec+partner a matka+partnerka).  

Dále byly v celkovém počtu zastoupeny čtyři stejnopohlavní lesbické rodiny, které byly 

vytvořeny po rozpadu rodin heterosexuálních. Tyto rodiny vychovávají jak společné děti, 

tak s nimi ještě v obou případech žijí dvě děti jedné z partnerek, které se narodily do 

původní heterosexuální rodiny. Dvě z těchto čtyř rodin lesbických rodin, které měly děti 

z předchozích heterosexuálních manželství, praktikují sdílené rodičovství s otcem 

společného dítěte, neboť zastávají názor, že dítě otce potřebuje. Čerpají, ze zkušeností z 

předchozího vztahu, kdy vlastní biologický otec byl výchově přítomen.  

A nakonec zde byly zastoupeny čtyři rodiny gay mužů. Jejich potomek byl společným 

vlastním dítětem, pořízeným formou surogátního mateřství s pomocí těhotenství náhradní 

matky. Ve třech případech se tak stalo na klinice v USA, jedna rodina si pořídila dítě v ČR. 

Žádná rodina gayů neměla na vychování děti z předchozího manželství. Složení bylo velice 

různorodé, čímž jsem dosáhla diverzity, jež je při takovémto typu výzkumu nezbytná, aby 

bylo možno obsáhnout většinu zkoumaných oblastí. 

Respondenti nepocházeli pouze z Čech, jeden lesbický pár žije v současné době v zahraničí 

konkrétně v Lucembursku, kde uzavřel platné manželství osob stejného pohlaví. Dva páry 

byly z Moravy. Rozhovor s jedním párem jsem musela ve třetím kole uskutečnit formou 

telefonního hovoru, neboť se v době rozhovorů zrovna nacházel na měsíčním pobytu 
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v USA, kde čekal na porod vlastního potomka pořízeného formou náhradního mateřství se 

surogátní matkou.  

Výchozími podmínkami výzkumu byla existence homosexuálních osob a jejich potřeba mít 

děti. Dále skutková podstata naplnění podmínek menšiny, neboť pro tuto skupinu neplatí 

stejná pravidla a celospolečenské poměry, kdy tito rodiče nejsou automaticky chápáni jako 

„normální rodiče“ a konečně ochota těchto lidí spolupracovat na výzkumu.  

 

6. 4. Analýza rozhovorů s rodiči 

Dotazníky a poté rozhovory s rodiči vnesly do tématu mojí diplomové práce jasno,  

a pomohly mi nastavit téma a utřídit představu o jejich životě. Zároveň přispěly k prvotní 

identifikaci bariér a nakonec i k návrhům řešení.  

Fakta, která jsem z rozhovorů dále získala, by mohla být použita i do jiné výzkumné práce.  

Velice překvapujícím zjištěním bylo, že poměrně velký počet rodin, fungoval na principu 

„sdíleného rodičovství“. Byly to 4 rodiny, jež využívají tuto novou avšak podle tohoto 

zjištění poměrně rozšířenou variantu rodiny.
70

 Dalším důležitým faktem, který z průzkumu 

vyplývá, je že rodiče ve snaze zajistit dítěti legální existenci (oba rodiče zapsaní v rodném 

listě) se mnohdy pouštějí do rizikových strategií. V některých případech za účelem ochrany 

dítěte, volí možnost zapsání dárce (kterého mnohdy ne zcela znají, neboť byl pro ně pouze 

„prostředníkem“ realizace plánu na otěhotnění), jako otce do rodného listu dítěte a tím mu 

dávají veškerá rodičovská práva. Poté se, ale obávají, že v případě smrti biologické matky, 

by dítě bylo svěřeno do péče tomuto „otci“. Těchto případů není mnoho, nicméně tento 

způsob může být dosti nebezpečný, neboť všechny dohody jsou většinou ústní a mnoho 

skutečností se po narození dítěte může změnit. Pokud by byla možnost osvojení a jistoty 

pro dítě dána zákonem, nemusí docházet k takovýmto pokusům zajištění dítěti rodiče a do 

rodného listu by mohl být zapsán rodič, který se o dítě skutečně stará a je rodičem 

sociálním (druhý otec/druhá matka). Tento fakt souvisí s diskutovaným tématem možnosti 

zapsání rodiče i sociálního rodiče do rodného listu i přes to, že jsou stejného pohlaví. Toto 

téma budu v mojí diplomové práci řešit spolu s tématem osvojení, neboť touha po zapsání 

sociálního rodiče do rodného listu, bylo jedním z diskutovaných témat v rámci rozhovorů.  

                                                 
70

 Rodičovské páry lesbických žen a gay mužů se mohou domluvit na společném rodičovství a na rolích, jaké 

budou v životě dítěte zastávat. Dítě tak může mít až čtyři rodiče (dva biologické rodiče a dva sociální). 

Podoby sdíleného rodičovství mohou být různé. V rodinách, s nimiž jsem se setkala, figuruje zpravidla 

mateřský pár, jehož domácnost je primárním domovem dítěte, a biologický otec s partnerem, jejichž míra 

zapojení do rodinného fungování je různá. 
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Dalším zjištěním, které ale nespadá do tohoto výzkumu, ale spíše do výzkumů budoucích, 

je fakt, že ve třech rodinách ze 16 lesbických rodin, žily s rodinou děti jedné z partnerek 

z předchozího manželství. Tyto děti měly vždy vlastního otce zapsaného v rodném listě. Při 

zkoumání této podskupiny rodičů a dětí se objevila zajímavá skutečnost a tou je, že 

poměrně velkou a sociologicky velice málo popsanou skupinou, (poprvé v českých 

podmínkách v roce 2017 provedla zkoumání Mgr. Petra Kutálková Ph.D.) je skupina dětí, 

kteří nyní žijí v homoparentálních rodinách, ale původně žily v heterosexuálních 

rodinách.
71

 Tyto děti jsou „neviditelné“, avšak homosexualita jejich rodičů, zvláště ta 

poznaná v pozdějším věku, poté co už rodinný život funguje, má zásadní vliv na jejich 

vývoj.  

 

6.4.1. Existence ostrakizace homoparentálních rodin v ČR 

 

Jedna z nejčastějších odpovědí, na kolik se rodiny cítí býti ze společnosti vytěsňovány, 

nebo jinak ostrakizovány, z důvodu jejich nestandartního uspořádání, nebo zda rodiny 

pocítily diskriminační chování ze strany společnosti, učitelů, nebo lékařů, nebo zda jsou 

jako rodina v některých situacích odstrkovány? byla, že téměř žádná rodina nepocítila ze 

strany společnosti a pracovníků ve školství (škola, školka) negativní reakce ohledně 

uspořádání jejich rodinného soužití ani jich samotných.  

 

Na související otázku, zda, rodiny představily svoji rodinnou situaci ve škole, zda rodiny 

informovaly o rodinné situaci dětského lékaře., polovina rodin uvedla, že se první den ve 

škole přišla představit a vysvětit pedagogovi svoji rodinnou situaci, jež byla téměř vždy 

plně akceptována. 

 

Pro ilustraci vybírám některé zajímavé odpovědi mých respondentů - rodičů. 

„Ano, hned první den nástupu syna do školky jsme oznámily učitelkám ve školce, že syn má 

dvě maminky a otce a vše bylo umocněno společnou návštěvou. Vychovatelky to vzaly jako 

fakt. Myslím si, že byly na to připraveny, protože kousek od nás bydlí ředitelka školky a tu 

jsme při společných procházkách se synem často potkávaly, takže i to nám 

pomohlo.“ Martina, sociální matka. 

                                                 
71

 V roce 2017 o nich vznikla studie Sešívané rodiny: dětem  nevadí sexuální orientace rodičů, ale homofobie 
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Stejně rodiny a rodiče postupovaly v případě návštěvy lékaře, kterého neprodleně 

informovaly o situaci, jakmile byly poprvé se svým dítětem na ošetření. 

Jak uvedla jedna z matek: „Ze strany lékařů, učitelů jsem žádné odmítavé chování 

nepocítila, naopak, i v pedagogicko-psychologické poradně ke mně doposud přistupují 

jako k rodiči. Myslím si, že v tom velkou roli hraje to, že máme všechny stejné příjmení. A i 

když přijde na vysvětlování, divně se necítím. Byla jsem i s malou v nemocnici, při 

vysvětlování kdo tedy vlastně jsem, sestra řekla: “tak já vás napíšu do kolonky otec s 

poznámkou druhá matka.” Nevím, zda nejednají proti předpisům, ale jsem ráda za jejich 

vstřícnost.“ Ilona, sociální matka. 

 

„Lekárku sme s našou situáciou zoznámili vlastne hneď ako prišla na prvú návštěvu po 

vrátení z pôrodnice. Vzala to v pohode. Museli sme len podpísať papier o informovanom 

súhlase a odvtedy s dětmi chodím na vyšetrenia aj ja jako nebiologická matka. Myslím, že v 

mnohom pomáha, že aj ja aj deti sa voláme rovnako, takže nikoho to nezarazí, že by som 

nebola ich matka.“ Zuzana, sociální matka. 

 

Jak uvedla Martina, ani na malém městě rodina nezaznamenala negativní chování ze strany 

lékařky: „Jsme z malého města, takže i lékařka syna bydlí v našem okolí a reakce byla 

skvělá. Nebylo třeba ani cokoliv říkat, protože nás bere jako maminky syna a nedělá 

problémy. Naopak je velice vstřícná. Sestřička má ty samé reakce.“ 

 

V některých případech se lékaři/učitelé pozastavili nad skutečností a okomentovali ji, ale 

diskriminační prvky toto chování nesplňovalo, spíše prvky překvapení a neznalosti 

aktuální situace: 

 

„Dětská lékařka nám řekla: “Tak to jsme tady ještě neměli“; a ředitelka mateřské školky 

kam jsme se šli první den představit řekla: “Kdybych neměla spolužačku ze základky, která 

je jako vy, tak by to pro mě bylo překvapující a možná bych to brala složitěji“. Hana, 

biologická matka. 

 

Lucie, biologická matka, uvedla: „Žádné negativní reakce jsme nezaznamenaly. Všude se 

nám snaží vyjít vstříc. Při zápisu narození dítěte do matriky se matrikářka omlouvala, že 

partnerku jako rodiče zatím nemůže zapsat. Lékař i učitelé o naší situaci ví, s partnerkou 

jednají bez výhrad jako s rodičem. Partnerka vodí děti k lékaři, do školky, jen dokumenty o 
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dítěti musím podepisovat já. Je to taky z toho důvodu, že v Lucembursku, kde žijeme je již 

uzákoněné i osvojení dětí i adopce homosexuály a nikdo se nad naší situací nepozastaví. 

Už z toho důvodu, že když jsme ještě žily v Belgii, uzavřely jsme řádné manželství.“  

 

Z odpovědí většiny rodičů vyplývá, že ve styku s vzdělávacími institucemi a lékařskými 

zařízeními nedošlo v žádném z případů k ostrakizaci, nebo diskriminačnímu chování. Spíše 

v některých případech k překvapení, nepochopení situace, ale ne v negativním smyslu, což 

bylo zmíněno i v jiných výzkumech. (Kutálková, 2015, s. 12)  

 

Jiná však byla situace, když jsem se tázala na to, zda jsou homosexuální rodiče a jejich 

rodiny v České republice diskriminováni, nebo zda jsou ze strany úřadů a institucí 

porušeny rovné příležitosti. V tomto případě totiž rodiny odpovídaly kladně. Ve většině 

případů mají za to, že k diskriminaci dochází i formou porušování rovných příležitostí, což 

dokládaly různými příběhy a situacemi, které se jim staly. 

 

„Obecně vzato diskriminaci zažívám/e pokaždé, když do kolonky rodiče nemůžu vyplnit 

partnerku/matku. V praxi ale diskriminaci nezažíváme. Pokud to nevyplyne z osobních 

antipatií, lidé, které potkáváme, se chovají vstřícně nebo neutrálně. Někteří projevují 

naopak zvýšený zájem o naši rodinnou situaci. Většina se o problematiku 

homoparentálních rodin logicky nezajímá a automaticky předpokládá, že s partnerkou 

máme k dětem stejná práva. Jsou překvapeni, když zjistí, že to česká legislativa 

neumožňuje.“ Lucie, biologická matka. 

 

Jedna z odpovědí, jež dokládá, že diskriminace existuje spíše ze strany státu, či státních 

institucí dokresluje odpověď rodiče gaye, který se snažil o pěstounství sestry životního 

partnera. „Diskriminaci jsem rozhodně zažil ze strany úřadů, ať už díky tomu, že na 

úřadech chybí informace o tom co je nebo není možné v rámci zákona o náhradní rodinné 

péči (ze strany gay žadatelů). No a potom druhá diskriminace nastává při jednání o 

pravděpodobnosti, s jakou dítě dostanou. Tak nám řekli, že já jako samožadatel gay jsem 

až poslední v uvažování při svěření dítěte k adopci. První je sezdaný hetero pár, druhý 

nesezdaný heteropár, třetí samožadatelka žena a poslední já. V souvislosti s pěstounskou 

péčí se nic takového nevyskytlo, I když možná soudce zbytečně váhal se svěřením, to je ale 

dojem, ne jistá věc. Co se týče žádosti o adopci, na úřadě nevěděli, že to jde. Pak už 

všechno šlapalo jako hodinky, až na konečné posouzení psychologem, který se mi snažil 
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adopci rozmluvit a doporučil mi, stát se vedoucím zájmového kroužku. To mi přišlo velice 

zvláštní, být vedoucí přeci není stejné jako být rodič.“ Martin, náhradní otec/pěstoun. 

 

Další negativní odpověď byla od matky tří společných dětí: 

„My jsme zažili negativní reakci, až bych řekla diskriminaci. Zejména vzpomínka na 

chování matričních úřednic je pořád živá. Matriční úřednice vedou statistiku rodiček  

a kromě jiných údajů se uvádí "stav". Ve formulářích stav jako "registrovaný" není  

a úřednice měla s tímto velký problém. Vzala to vylučovací metodou a řekla mi: "vdaná 

nejste, vdova nejste, rozvedená nejste, takže jste svobodná." Podobně nevhodně se chovala 

její kolegyně přímo na úřadu, kde dávala hodně najevo, že se s registrovanou matkou 

setkává poprvé a že se jí to vůbec nelíbí. Trochu nám vadí stále dokola vysvětlovat naši 

rodinnou situaci a pokaždé se bát na koho při jednání s úřady narazíme.“ 

 

Proces, kdy členové a členky rodiny vysvětlují či informují okolí o rodinném uspořádání, 

je možné chápat jako kontinuální coming out rodiny (Golombok, 2015, s.179) a uvádějí, že 

s jejich akceptací, jako jiné, nové formy rodiny, je to v porovnání se situací před pěti lety, 

v ČR lepší. 

 

Závěrem bych chtěla říct, že tyto rodiny samy uvedly, že vytěsnění ze společnosti 

nepociťují a dále, že nesplňují další znaky ostrakizovaných rodin, jako např. život v ghetu, 

na okraji města, chudobu, nezaměstnanost, neposílání dětí do školy atd. 

„Vytěsněni ze společnosti si vůbec nepřipadáme, lidem to vždy říkáme a všichni jsou s tím 

OK. Vlastně jedna situace se mi vybavuje, je to kolegyně, křesťanka a ta se mi přiznala, že 

měla velmi negativní postoj ke gay rodinám. Mou rodinu ale bere v pohodě a říká, že jí 

měníme pohled na věc. Problém s tím ale měla.“ Filip, biologický otec. 

 

Přes uvedené skutečnosti je však třeba dodat, že ze strany státu, státních úředníků, 

(formulářů) a procesů, které jsou propojeny s každodenním životem rodiny, tato skupina 

rodičů, nepochopení, vytěsnění a bezpráví, které společně nazývají diskriminací pociťuje.  
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7. IDENTIFIKACE BARIÉR 

 

Díky svému výzkumu jsem identifikovala tři základní bariéry, jež způsobují nestejný  

a právně nerovný rodinný život duhových rodin a dětí v nich žijících. V rámci existence 

těchto bariér a rozdílného přístupu státu k těmto rodinám si dovoluji tento přístup nazvat 

diskriminací homoparentálních rodin ze strany státu.  

Bariéry jsou následující: Je to nemožnost lesbických párů v registrovaném partnerství 

legálně otěhotnět pomocí asistované reprodukce, je to nemožnost pro rodinu gayů/leseb 

legálně využít institutu náhradního mateřství, a je to obava o budoucnost dítěte vzhledem 

k nemožnosti přiosvojení jeho nebiologickým rodičem. 

 

Graf č.1 – Graf odpovědí respondentů – vlastní zpracování 

 

Vysvětlení výzkumu 

 

Na základě provedených rozhovorů s respondenty, jsem procentuálně identifikovala tři 

hlavní bariéry života homoparentálních rodin. Moji respondenti měli možnost zodpovědět 

otázku a zároveň označit více odpovědí než jednu. Šlo mi o to zjistit, s jakými problémy se 

rodiny setkávají, a jaké bariéry považují respondenti za diskriminační. Rodiče odpovídali 

každý zvlášť za sebe a vyjádření jsem chtěla od rodičů za celou dobu rodičovství i přípravy 

na něj. 
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Nejčastěji tedy byla zmiňovaná bariéra, jež znemožňuje přiosvojení dítěte partnera. Ta byla 

zdůrazňována jak lesbickými tak gay páry. Druhou nejvíce zastoupenou možností, byla 

diskriminace v případě lesbických matek, kterým je ze zákona neumožněno podstoupit 

asistovanou reprodukci, pokud nemají mužského partnera. Zastoupení na druhém místě, je 

z důvodu, že homoparentální páry, toužící po dítěti jsou z větší části tvořené páry 

lesbických žen. A na třetím místě, v tomto případě gay páry, byla zmiňována diskriminace 

v procesu surogátního mateřství. Na dalších místech se umístil problém neuznání 

stejnopohlavních manželství uzavřených v zahraničí českými úřady, dále neuznání adopce 

ze zahraničí českými úřady a zápis rodičů do rodného listu dítěte. Respondenti výzkumu 

navrhují, že do rodného listu by bylo nejvhodnější zapsat Rodič 1 a Rodič 2, namísto 

Matka a Otec.  

Pokusím se zodpovědět otázku, zda existencí těchto překážek vzniká diskriminace 

homosexuální minority a pokud ano, jaké by mělo být použito opatření veřejné politiky, 

zamezující této případné diskriminaci, které by umožnilo srovnání podmínek života pro 

tuto skupinu s majoritní populací.  

 

Respondenty zmiňované překážky homo rodičovství tedy jsou: 

 

• (Při)osvojení dětí vyrůstajících v rodinách rodiči v registrovaném partnerství 

• Přístup k asistované reprodukci pro lesbické ženy 

• Náhradní mateřství pro rodiny gayů 

 

8. ANALÝZA BARIÉR 

 

V této části práce, jsou podrobněji popsány obavy a strach vyplývající z právně neukotvené 

role sociálního rodiče, z kontaktu s heteronormativně orientovanými institucemi, dále střet 

s vlastní touhou stát se rodiči a legislativním nastavením, které staví bariéry a znemožňují 

těmto rodinám fungovat rovnocenně jako rodinám heterosexuálním. Popisuji strategie žen, 

toužící se stát matkami způsobem využití asistované reprodukce a jejich 

„obcházení“ zákonů a překrucování skutečnosti. A dále strategii mužů gayů toužících  

po vlastním potomkovi formou surogace.
72

 V této části textu se zastavuji také  

                                                 
72

 Surogace- Náhradní mateřství neboli surogační (surogátní) mateřství je situace, kdy je embryo 

biologických rodičů implantováno do dělohy náhradní matky. Pokud žena nemůže ze závažných zdravotních 
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u registrovaného partnerství a jeho právním i symbolickým obsahem, který se promítá do 

rodinného života leseb a gayů, a mnohdy situaci spíše komplikuje, než aby ji napomáhal. 

Samostatnou kapitolu tvoří popsání těžkostí každodenního života homoparentálních rodin, 

které narážejí na nerovnosti nebo diskriminaci v oblasti příjmu dávek sociálního 

zabezpečení, výživného po rozvodu, daňových odpočtů, případně rovněž hrozby umístění 

dítěte do dětského domova v případě smrti biologického rodiče. 

V závěru práce se věnuji doporučením, jak by se veřejná politika měla postavit k řešení 

těchto problémů a situací. Řešení byla částečně navržena i dotazovanými rodiči, kteří 

nerovnost a diskriminaci považují za veřejně politický problém.  

Moje metody kombinují tradiční postupy sociologie a tvorby veřejné politiky formou 

zavedení příslušných opatření a nástrojů. 

Jak jsem již zmínila, diskriminačních překážek, které znepříjemňují, popř. znemožňují 

gayům a lesbám cestu k rodičovství je několik. Já se budu v této práci zabývat třemi z nich, 

které považuji i vzhledem k četnosti výskytu v odpovědích, jak budoucími rodiči, tak již 

stávajícími stejnopohlavními rodiči dětí, ale také odborníky, za nejzásadnější.  

 

8. 1. Přístup k důstojnému početí bez zdravotních rizik pro lesbické ženy   

Téma, které se v rozhovorech s lesbickými matkami vyskytovalo jako to nejčastější, kdy 

ženy pocítily diskriminaci nejsilněji, bylo početí pomocí asistované reprodukce a cesta jak 

dosáhnout těhotenství i přes to, že to není lesbickým ženám bez mužského partnera 

zákonně povoleno. 

 

Bylo tomu tak ze dvou důvodů. Prvním byl ten, že početí dítěte ať již s dárcem, nebo 

formou asistované reprodukce musela řešit každá lesbická žena v momentě, kdy se 

rozhodla stát se matkou. Druhým důvodem, který zmínily všechny ženy bez rozdílu, bylo 

to, že při řešení tohoto problému nejsilněji pociťovaly ponížení způsobené jejich sexuální 

orientací, a všechny bez rozdílu popisovaly proces jako diskriminační. Bylo jim 

nepříjemné, že k uspokojení své základní touhy mít dítě, byly nuceny překrucovat 

skutečnosti a chovat se nezákonně.  

                                                                                                                                                    
důvodů donosit a porodit dítě, může ho za ni donosit tzv. náhradní matka. Ta se pak z právního hlediska stane 

matkou dítěte, protože podle § 775 občanského zákoníku je matkou dítěte žena, která ho porodila. Žena si ale 

může „své“ biologické dítě osvojit. Náhradní matka je tedy definovaná jako žena, která přijme do svého těla 

uměle oplodněné vajíčko jiné ženy s tím, že je po porodu ochotna jej odevzdat genetické matce 
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V České republice, v současné době, pokud chtějí ženy počít dítě pomocí metod asistované 

reprodukce, musí vždy doložit souhlas muže, který je jejich partnerem. Pokud partnera 

nemají, tak v touze po dítěti řeší svoji situaci nedůstojnou cestou a mnohdy i podvodem. 

„Nedůstojnost spočívá v tom, že poprosí známého, aby s nimi v Česku do centra asistované 

reprodukce zašel a podepsal souhlas s umělým oplodněním a tím se vydával za jejich 

partnera“. Lékaři po tom, zda se jedná o skutečného partnera, příliš nepátrají, nicméně už 

skutečnost, že musí o své situaci lhát, je velice nedůstojná a riskantní.“ uvedla ministryně 

Marksová.
73

 

 

Častěji, právě z důvodu, že se nechtějí dopouštět podvodu a protizákonného jednání, však 

ženy volí méně důstojné způsoby jak otěhotnět, mezi něž patří sex na jednu noc, kdy ale 

žena riskuje přenos pohlavních chorob a neznámou dědičnou chorobu, či metodu tzv. 

stříkačky. Jde o umělé oplodnění provedené doma, kdy si žena vstříkne sperma od dárce 

přímo do pochvy, aniž by musela absolvovat pohlavní akt. Tuto alternativu využívají 

lesbické páry nejčastěji vzhledem k diskriminační legislativě a podmínkám, které tyto páry 

nemohou splnit.
74

 V expertním rozhovoru mi MUDr. Kateřina Veselá z brněnského centra 

pro asistovanou reprodukci sdělila, že změna legislativy by pomohla nejen single ženám, 

ale i lesbickým párům.: „Ženy si našly cestu k dítěti i za současného zákona, situace je ale 

vede k tomu, aby s sebou přivedly fiktivního partnera, který podepíše žádost. To je zcela 

zbytečné a nedůstojné a zjevně to jako restrikce ani nefunguje. Ženy se vystavují 

zdravotnímu riziku, které pro ně znamená přítomnost neprověřeného dárce s možnými 

genetickými či zdravotními riziky a riziky do budoucna.“ 

 

8.1.1. Zdůvodnění nutnosti potřeby řešení problému 

 

Nutnost řešit tyto otázky a vzniklou situaci spočívá ve faktu, že lesbické ženy žijící v páru, 

nemají stejné možnosti využít asistovanou reprodukci k početí dítěte, jakou mají ženy žijící 

v páru s mužem. Nejsou totiž schopné, splnit zákonné podmínky, které klade Zákon č. 

373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách Lesbické ženy jsou diskriminovány, 

pokud žijí v páru, a uzavřely registrované partnerství.  

                                                 
73

  Další návrh Marksové: Umělé oplodnění pro nezadané ženy i lesby  https://echo24.cz/a/iLbVk/dalsi-

navrh-marksove-umele-oplodneni-pro-nezadane-zeny-i-lesby 
74

 Naděje pro lesbické páry i single ženy. Na umělé oplodnění už možná nebude třeba souhlas partnera 

https://archiv.ihned.cz/c1-65659280-pravo-na-umele-oplodneni-se-chysta-i-pro-single-zeny 
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Podle Evropské úmluvy základních práv a svobod Rady Evropy všechny ženy
75

 mají právo 

na otěhotnění/rodičovství a pokud to věda umožňuje, nemělo by jim to být znemožněno.
76

, 

jak tvrdí v prohlášení expertní skupina ustavená Evropskou společností pro lidskou 

reprodukci a embryologii: “Kategorické odmítání „ne standardních“ žádostí o asistovanou 

reprodukci, mezi něž patří např. žádosti dvou žen, osamělé ženy či asistovaná reprodukce v 

souvislosti se surogátním mateřstvím, není v souladu s lidskoprávní perspektivou. V 

případě pochybností v konkrétních případech je potřeba vycházet z vědeckých, nikoli 

ideologických argumentů.“
77

 Z toho vyplývá, že pokud takové možnosti jsou a možnost 

otěhotnění formou umělého oplodnění je dána určité skupině heterosexuálních žen s 

partnerem, měla by tato možnost být umožněna všem ženám bez rozdílu, tedy i těm bez 

partnera i ženám lesbickým.
78

 

 

Důvodem, proč by se měl tento problém vyřešit je, že cílem veřejné politiky je nastolit 

rovné příležitosti a podmínky všem ženám. Tuto skutečnost ženy často zdůrazňují  

a v rozhovorech s nimi to bylo dopodrobna probíráno. Asistovaná reprodukce a zároveň 

přiznání pravdy o sexuální orientaci není možné, mnohé z nich raději volí strategii 

přizpůsobení se normám a zákonu a vydávají se za ženy heterosexuální s mužským 

přítelem: „Požádali jsme kamaráda mojí kolegyně z práce, on je také gay, dokonce jsme 

mu i zaplatily cestu. Přijel, v reprodukčním centru uvedl, že má nevyléčitelnou nemoc a že 

chceme mít spolu dítě a že dává tedy souhlas k umělému oplodnění s dárcovskými 

spermiemi. Tím jsme vyřešily problém, který spočíval v mužském podpisu, a otevřela se 

nám cesta k rodičovství. Ale ten pocit, kdy jsem musela podvádět, co nikdy nedělám, ve 

mně přetrvává dodnes. Na druhou stranu, bez této “překroucené skutečnosti“, bychom 

nikdy dceru neměly.“ Simona, biologická matka 

 

                                                 
75

 Rada Evropy Evropská úmluva o ochraně lidských práv 

(http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf) Article 8. základní právo na rodinu 
76

  Listina základních práv a svobod http://www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/usmrceni-

hranice/umluva.pdfhttp://www.psp.cz/docs/laws/listina.html) fundamentální práva zakotvená v ústavě ČR 

zákaz diskriminace z hlediska sex.orientace 
77

  ESHRE Task Force on Ethics and Law 23: medically assisted reproduction in singles, lesbian and gay 

couples, and transsexual people  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25052011 
78

 Listina základních práv Evropské unie součástí EU základních smluv  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=URISERV:l33501    shrnuje základní práva, která Evropská unie chrání. Článek 21 

výslovně zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě sexuální orientacekapitola III: rovnost (rovnost před 

zákonem, zákaz diskriminace, kulturní, náboženská a jazyková rozmanitost, rovnost žen a mužů, práva dítěte, 

práva starších osob, začlenění osob se zdravotním postižení 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/usmrceni-hranice/umluva.pdfhttp:/www.psp.cz/docs/laws/listina.html
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/usmrceni-hranice/umluva.pdfhttp:/www.psp.cz/docs/laws/listina.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25052011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV:l33501
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV:l33501
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Příčiny nespokojenosti žen v této oblasti jsou dvě: touha po rodičovství a zákonná bariéra, 

která neumožňuje v ČR lesbickým párům žijícím v registrovaném partnerství počít pomocí 

asistované reprodukce.  

Matka Lucie zdůraznila: „Diskriminace v ČR probíhá už při zakládání rodiny. Na rozdíl 

třeba od Lucemburska či Belgie není asistovaná reprodukce lesbickým párům vůbec 

umožněna.“  

I Ministerstvo práce a sociálních věcí je seznámenou s touto skutečností, jež diskriminaci 

způsobuje, jak uvádí ministryně práce a sociálních věcí Marksová.
79

: „Často nám na 

ministerstvo chodí dopisy občanek/občanů, které žádají o napravení této situace. Hlavními 

důvody opatření jsou tedy respektování rozhodnutí žen, ochrana veřejného zdraví a také 

vystoupení ze šedé zóny ekonomiky.“ Tato nerovnost a na ní vázaná nespokojenost, je 

zřejmá nejen z dotazů a stížností občanů, z odborných výzkumů, analýz,
80

 studií
81

 ale také 

z bouřlivé diskuze v parlamentu, kde dne 26. 4. 2017 došlo k zamítnutí novely zákona  

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Tato novela byla vytvořena z důvodu 

narovnání diskriminační situace a zrovnoprávnění žen, které bez asistované reprodukce 

nejsou schopné otěhotnět.  

 

8.1.2. Cíl veřejné politiky 

 

Cílem veřejné politiky by dle mého názoru mělo být vymýcení nerovného zacházení,
82

 

které existuje, a to tím, že se umožní lesbickým ženám v páru otěhotnět pomocí asistované 

reprodukce tak, jako je to umožněno ženám heterosexuálním v páru. Zároveň pak 

osvobodit všechny ženy bez rozdílu, od souhlasu mužského partnera k použití metod 

asistované reprodukce. Cílem, který si v této práci vytýkám, bude zjistit, zda pravidla, 

která jsou nyní nastavená podle Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách, nejsou pro lesbické ženy diskriminační z důvodu jejich sexuální orientace.  

 

 

 

                                                 
79

 Další návrh Marksové: Umělé oplodnění pro nezadané ženy i lesby http://echo24.cz/a/iLbVk/dalsi-navrh-

marksove-umele-oplodneni-pro-nezadane-zeny-i-lesby 
80

 KUTÁLKOVÁ, Petra (2015) Duhové rodiny ve stínu státu. Praha. Prague Pride 
81

 Studie Agentury pro základní práva FRA  + Závěry Analýzy LGBT menšiny v ČR  
82

 Srov. důkladné zpracování tématu včetně problematiky registrovaného partnerství 

    in Boučková, P.: Diskriminace z důvodu sexuální orientace, in: Bobek, M.; Boučková, P.; Kühn, 

    Z. (eds.): Rovnost a diskriminace. Praha, C. H. Beck 2006, str. 253-282. 
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8.1.3. Otázky 

 

 Mají homosexuální ženy v registrovaném partnerství v České republice stejný  

a rovný přístup k lékařské péči a k čerpání léčby pro neplodnost jako ženy, které 

mají mužského partnera? Pokud ne, je to diskriminace? 

 Jak a za jakých podmínek bude legálně umožněno otěhotnění lesbických ženy v 

registrovaném partnerství pomocí umělého oplodnění? 

 

8.1.4. Stav, jehož je potřeba docílit 

 

Dle mého názoru je třeba zavést opatření, po jejichž přijetí budou moci lesbické ženy 

v páru, důstojně otěhotnět pomocí asistované reprodukce bez zdravotních rizik, čímž dojde 

k zvýšení počtu narozených dětí po legálně provedených zákrocích.  

 

8.1.5. Cesta k cíli 

 

Řešení této situace spočívá ve změně systému možnosti početí dítěte pomocí asistované 

reprodukce a zvýšení informovanosti žen o jejich právech. Dále zvýšení informovanosti o 

možnostech, jež skýtá věda a tím zajištění důstojného početí budoucí generace. 

Změna by tedy měla nastat legislativní a také v myslích občanů a politiků. 

 

Je tedy nutné novelizovat zákon č. 373/2011 o specifických zdravotních službách, část 

věnovanou asistované reprodukci (§3-§11 Asistovaná reprodukce), což bude zřejmě 

obtížné, neboť při posledním hlasování v Parlamentu České republiky v dubnu 2017 došlo 

k přehlasování této novely původně navržené odborníky ze Zdravotního výboru a 

předložené zpravodajem za ČSSD Františkem Adámkem. Ten tento návrh vypracoval na 

základě posudku společnosti lékařské genetiky, sekce asistované reprodukce, jež podala 

pozměňovací návrh v Zákonu č. 373/2011 Sb., § 6 o specifických lékařských službách.: 

Umělé oplodnění lze provést ženě v jejím plodném věku, pokud její věk nepřekročil 49 let, a 

to na základě písemné žádosti ženy a muže, kteří tuto zdravotní službu hodlají podstoupit 

společně (dále jen „neplodný pár“) – a bylo přidáno anebo na základě žádosti ženy, která 

nesetrvává v době léčby v právoplatně uzavřeném manželském svazku a pokud tuto 

zdravotní službu hodlá podstoupit samostatně, s použitím spermatu anonymního dárce. 
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Další a domnívám se, že stěžejní změnou, bude dosáhnout možnosti, aby se samy 

heterosexuální, lesbické i ženy bez partnera mohly svobodně rozhodnout o možnosti 

otěhotnění formou asistované reprodukce bez souhlasu muže. 

V tomto případě by asistovaná reprodukce jako léčebný proces musela změnit status. Šlo 

by o transformaci asistované reprodukce z léčebného zákroku na službu, samozřejmě s 

ohledem na další specifika zákonů jako je věková hranice a počet embryí, které budou 

přeneseny do dělohy. 

Kombinace změn vyplývajících z těchto opatření by měly nastolit komplexní řešení 

problému, včetně vymazání diskriminačních podmínek, které pro lesbickou ženu 

představuje souhlas muže s asistovanou reprodukcí, jak říká aktuální platné znění 

paragrafu § 6 (1) Umělé oplodnění lze provést ženě v jejím plodném věku, pokud její věk 

nepřekročil 49 let, a to na základě písemné žádosti ženy a muže, kteří tuto zdravotní službu 

hodlají podstoupit společně (dále jen „neplodný pár“). Žádost neplodného páru žádajícího 

o umělé oplodnění nesmí být starší než 6 měsíců; je součástí zdravotnické dokumentace 

vedené o ženě.
83

 

 

Dále bude nutné zorganizovat mediálně-informační kampaň, která by měla zajistit vstřícný 

postoj veřejnosti k takovýmto alternativním formám mateřství a rodin, a zároveň 

informovat ženy o specifikách, které umožňuje věda a dát jim možnost tuto metodu 

vyžadovat. Očekávaná změna by také měla nastat v chování většinové společnosti, která 

bude v budoucnu akceptovat homoparentální mateřství jako fakt, který k novodobé 

společnosti patří. To přinese nejen ženám, ale i státu nemalé výhody v podobě vyšší 

porodnosti a narozených dětí, které by jinak na svět nepřišly. V současné situaci, kdy 

plodnost na ženu je 1,63
84

 dítěte a společnost stále více stárne, by tato intervence pomohla 

navýšit počet budoucích plátců důchodů.
85

 

 

8.1.6. Řešení 

 

V následujících odstavcích bych chtěla navrhnout řešení stávající situace. Dle mého názoru 

je nutné, aby v žádosti o provedení zákroku asistované reprodukce byla zrušena zákonná 

podmínka, při které je nutný podpis mužského partnera. Tímto vymizí bariéra a nastane 

                                                 
83

 Zákon č. 373/2011 Sb. č. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-373 
84

 Aktuální populační vývoj v kostce 2016 https://www.czso.cz/csu/czso/aktualni-populacni-vyvoj-v-kostce 

85
  Podpora rodiny – rodinná politika   https://www.mpsv.cz/cs/4 + Institut pro sociální politiku a výzkum, z.s. 

https://socialnipolitika.eu/2017/01/csu-analyza-porodnosti-a-plodnosti-v-cr-v-letech-2011-az-2015/ 

https://www.mpsv.cz/cs/4
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možnost i pro lesbické ženy využít možností vědy a pomocí asistované reprodukce 

otěhotnět. Pro všechny budou stejná práva i povinnosti. Jako reakci na argument, že tyto 

ženy nejsou neplodné, a pomocí asistované reprodukce řeší pouze svoji sociální situaci, 

bude řešením, změnit asistovanou reprodukci z léčebné metody na „službu“. 

 

Transformace lékařských zákroků ve službu znamená i větší kontrolu nad kvalitou dárců, 

zajištění jejich anonymity, legální smluvní podmínky mezi matkou a dárcem a větší 

ochranu všech zúčastněných. Příklady takto dobře fungující politiky máme např. v Dánsku, 

Belgii, Nizozemí, Španělsku a Francii. Tyto a ještě další země mají takto fungující systém 

asistované reprodukce již pevně zakořeněný ve své legislativě a funguje velice dobře, jak 

dokládá studie Evropské komise.
86

 Co je však nejdůležitější v tomto opatření, je to, že 

zmizí zákonné bariéry, které nutily ženy žádat o souhlas mužského partnera budoucího 

otce dítěte a tím je dostávaly do diskriminační pozice.  

 

Přínosem této diplomové práce je mnou navrhované řešení, které se liší od návrhu České 

Společnosti lékařské genetiky, jež je podle mého názoru málo ambiciózní a stále považuje 

umělé oplodnění za léčbu neplodnosti a nepovažuje ji za způsob, jak zdravá žena může 

otěhotnět.  

 

Pozitiva tohoto řešení: 

Nastane rovnost pro lesbické páry, které si budou moci dobrovolně a samy rozhodnout, zda 

se chtějí stát rodiči. Pokud se asistovaná reprodukce stane standardní službou, zajistí se 

dobrý zdravotní stav matky i kvalita dárce. Zároveň bude po právní stránce vyloučeno, aby 

se dárce v budoucnu hlásil k otcovství dítěte, což se v případě domácí inseminace nedá 

vyloučit. 

 

Negativa navrhovaného řešení: 

Možnou překážku nastolení tohoto opatření vidím v politické průchodnosti, neboť změna 

pravidel je velice radikální zásah do fungování systému léčby neplodnosti. Dalším 

argumentem, který je často používán je možný nárůst závazků pro státní rozpočet resp. pro 

systém sociálních dávek, jenž hrozí v důsledku nárůstu sociálně slabších rodin. Tento 

                                                 
86

 Comparative Analysis of Medically Assisted Reproduction in the EU: Regulation and Technologies 

(SANCO/2008/C6/051) 

http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/study_eshre_en.pdf    

http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/study_eshre_en.pdf
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argument podle doktorky Veselé ale není na místě, jelikož řada párů, které mají zájem o 

léčbu pomocí anonymního dárce, je zajištěných a podporu nepotřebuje a žádat ji nebude. 
87

 

 

Negativní hlasy, se při hlasování v Poslanecké sněmovně ozývaly jak z řad ČSSD, ODS 

tak i z řad KDU-ČSL. 

 

„Toto je úplné popření smyslu rodiny,“ řekl k návrhu poslance ČSSD také lidovecký 

poslanec Ludvík Hovorka a hrozil, že lidovci shodí celý zákon (změny se dále týkaly 

očkování atd.), pokud Adámkův pozměňovací návrh v zákoně o specifických zdravotních 

službách projde. 

 

„Výbor k mému překvapení odhlasoval stanovisko pozitivní,“ podivoval se nad návrhem 

Adámka, který získal podporu ve zdravotním výboru Sněmovny, i občanský demokrat 

Marek Benda.
88

 

 

Zdrženlivě se k návrhu stavěl i ministr zdravotnictví Sobotkovi vlády Miloslav Ludvík 

z ČSSD, argumentoval však tím, že diskuze neobsáhla všechny aspekty. „Domnívám se, že 

to je otázka velmi etická, která potřebuje dlouhou diskusi a není to na pozměňovací návrh. 

Jako ministr zdravotnictví nemůžu být nadšen z toho, že se skoro 50 procent dětí narodí 

mimo manželství. Nemyslím, že je to dobrý trend,“ uvedl, aniž by upřesnil, jak post 

ministra zdravotnictví souvisí s tématikou nemanželských dětí. 

 

Po chuti nebyl návrh ani předsedovi lidovců a vicepremiérovi vlády Bohuslava Sobotky 

Pavlu Bělobrádkovi, podle kterého se ministryně Marksová nedrží dřívější dohody. 

„Nejdříve se na materiál musíme podívat. Nicméně dohoda je z dob vzniku koaliční 

smlouvy, tato oblast se nebude měnit,“ komentoval Bělobrádek. 

 

Negativní hlasy k návrhu, se ozývaly nejen z poslaneckých lavic, ale i z  neziskových 

sdružení vyznávajících tradiční rodinu, kterým se nelíbilo, že by dítě vyrůstalo bez otce. 

„U lesbických párů nejde o demografickou novinku. Návrh paní ministryně ale otvírá cestu 
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 Emailová konverzace s MUDr. Veselou ze dne 12. 5. 2017 
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Ženy bez partnerů nezískají nárok na umělé oplodnění, rozhodli poslanci 
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k tomu, aby se u nás rodilo více dětí bez plnohodnotné rodiny. Sociologicky je to velmi 

nebezpečné,“ řekla deníku ECHO24.cz viceprezidentka Hnutí Pro život Zdeňka Rybová. 

 

„Provedené výzkumy dokazují, že neúplná rodina má vliv na formování osobnosti dítěte, 

jeho výchovu, emocionální zrání. Ty rizika jsou popsána. Klíčové je si uvědomit, že dítě 

není kus našeho majetku. Otázka mateřství je pochopitelná, ale není to dostatečný základ 

pro to, abychom takto zasahovali do základních lidských práv dítěte,“ dodala Rybová. 

 

Odpověď na otázky 

Odpověď na výše stanovené otázky, zda mají lesbické ženy v registrovaném partnerství v 

České republice stejný a rovný přístup k lékařské péči a k čerpání léčby pro neplodnost 

jako ženy, které mají mužského partnera, zní ne, lesbické ženy v registrovaném partnerství 

nemají stejný přístup jako ženy heterosexuální s partnerem/manželem, mají ho dokonce 

zákonně neumožněn. Dochází tady k diskriminaci minority na základě sexuální orientace. 

Lesbickým párům legislativa početí cestou asistované reprodukce neumožňuje. „Přitom 

právě forma asistované reprodukce je důstojnou formou početí dítěte pro páry lesbické, 

která by garantovala zdravotní stav matky a kvalitu aplikovaného spermatu, tedy dva 

atributy, které při domácím způsobu početí lesbické ženy nemají“ uvedla MUDr. Veselá. 

 

Řešením tedy je, že by zde měla být legální možnost pro lesbické ženy v registrovaném 

partnerství podstoupit asistovanou reprodukci, stejně jako je to umožněno ženám v páru 

s mužským partnerem ženy.  

 

Na druhou otázku, jak a za jakých podmínek bude umožněno otěhotnění lesbických žen  

v registrovaném partnerství pomocí umělého oplodnění?, je odpověď v kapitole řešení, 

jenž spočívá ve změně legislativy a převedení léčebného zákroku na službu.  

 

Jak uvádí JUDr. Kateřina Burešová: „Osobně mám obecně s klinikami reprodukční 

medicíny problém, tváří se, že poskytují léčbu neplodným párům, ale přitom je to tvrdý 

byznys a částečně placený ze zdravotního pojištění. Často tam končí lidé, kteří jsou 

normálně plodní, ale z nějakého důvodu se svým partnerem mít dítě nemohou, přestože s 

někým jiným by to šlo. Takže léčba neplodnosti to až tak není. Pokud by se tedy služby 

nabízely komukoliv, kdo přirozeně nepočne dítě, pak by to diskriminační nebylo. Zejména 
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lesbickým ženám by to ulehčilo život a nemusely by si shánět otce k dětem, řešit právní 

vztahy s otcem, nevystavovaly by se riziku přenosu nemocí aplikací sperma doma atp.“ 

 

8. 2. Osvojení 

Dalším závažným a diskutovaným problémem, který se vyskytoval v rozhovorech s gay  

a lesbickými rodiči nejčastěji, je problém osvojení dítěte jeho nebiologickým rodičem 

v homoparentální rodině, tzv. přiosvojení. 
89

 Tato problematika se poslední dobou velice 

často objevuje v médiích,
90

 převážně v souvislosti s hlasováním v parlamentu o novele 

Zákona 115/2006 Sb.
91

 o registrovaném partnerství. Zákon o registrovaném partnerství řeší 

pouze vztah mezi dospělými partnery žijícími ve společné domácnosti, ale nijak neřeší 

vztah těchto lidí k jejich společným dětem žijícím s nimi v rodině. Tyto děti, ač žijící 

v rodině „založené“ dvěma ženami, nebo dvěma muži, nemají nijak právně vyřešený vztah 

s druhým rodičem (partnerkou nebo partnerem jejich biologického rodiče). Pro děti jsou 

tyto osoby druhými rodiči, ale zákon je za rodiče nepovažuje. V odborné terminologii je 

nazýváme rodiči sociálními.
92

 Problém spočívá v neexistenci zákona o osvojení dítěte 

partnera,
93

 což je v České republice problém, který mají jak již existující homoparentální 

rodiny, tak páry, které se teprve rozhodli rodinu založit. Specifika fungování 

stejnopohlavních rodin vyžaduje takové řešení, jež by nastolilo srovnání podmínek 

fungování těchto rodin s rodinami tradičními. 

 

V této studii se zabývám otázkou, jakým specifickým problémům a obavám čelí rodiče, 

kteří v homoparentální rodině vychovávají děti. K zodpovězení otázek jsem použila 

výsledky svého dotazníku, rozhovorů a pozorování chování rodin na víkendových 

setkáních projektu Prague Pride. Tuto oblast zkoumám zejména s ohledem na stávající 

nerovné postavení dětí ve stejnopohlavních rodinách ve společnosti. To, že neexistuje 

právní vztah dítěte a jeho sociálního rodiče má za následek problematické řešení situací, 
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 Jedná se o osvojení „vlastních dětí“ vyrůstajících v plánované rodině dvou homosexuálů.   
90

 Osvojení partnerova dítěte staví registrované partnerství na roveň manželství 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/osvojeni-partnerova-ditete-stavi-registrovane-partnerstvi-na-roven-

manzelstvi-tvrdi-langsadlova_201702221000_pholinkova 
91

Zákon 115/2006 Sb o registrovaném partnerství  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-115 
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 Pojem sociální rodič není obsažen v Novém občanském  zákoníku, ale sociologie ho používá pro 

indentifikaci partnera biologického rodiče v rodině rodičů stejného pohlaví 
93

 Návrh změny zákona č.115/2006 o registrovaném partnerství 

http://www.stejnarodina.cz/dokumenty/140516_proud_novela_04_cl.pdf 
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které se stávají v běžném životě stejně jako rodinám heterosexuálním, a tou jsou rozvody 

rodičů a rozpad rodiny, smrt rodiče a další krizové a zátěžové situace, které život 

neplánovaně přináší. 

 

8.2.1. Zdůvodnění nutnosti potřeby řešení problému  

 

Nutnost řešit tyto otázky spočívá ve faktu, že zatím není zákonně ošetřen vztah dítěte, nebo 

dětí v homoparentální rodině směrem k jejich nebiologickému tj. sociálnímu rodiči  

a naopak. Tím vzniká diskriminační situace zejména pro děti, ale i pro rodiče, kteří právní 

nedostatek považují za sociální problém. Jak uvedla jedna z maminek při rozhovoru: 

„Překážku vidím hlavně v právním rámci. Je pravda, že od roku 2006 platí zákon  

o registrovaném partnerství, ale ten bohužel neřeší práva partnerů a dětí žijících  

v homosexuálních rodinách.“ 

 

8.2.2. Cíl veřejné politiky 

 

Cílem veřejné politiky by mělo být umožnit dětem vyrůstajícím v  homoparentálních 

rodinách dosáhnout stejného zacházení a příležitostí, jaké mají děti vyrůstající v rodinách 

heterosexuálních rodičů. Ať je to již právo zůstat ve stávající rodině po smrti biologického 

rodiče, nebo nárok na výživné v  případě rozchodu rodičů (zrušení registrovaného 

partnerství), tak právo na druhého rodiče na styk s ním, v případě rozdělení rodiny. Dále by 

cílem mělo být zajištění rodičovských práv rodiči sociálnímu, neboť z nynější legislativy je 

druhý rodič právně pro dítě „nikdo“. V případě již existujících rodin je navíc v zájmu dětí, 

aby byly vychovávány v právně a sociálně stabilním prostředí. Tomu v mnoha zemích 

včetně České republiky brání legislativa ignorující existenci a zájmy těchto rodin. Tento 

stav je znepokojivý především z hlediska práv dětí, jejichž zájmy nejsou touto praxí vůbec 

brány v potaz. Z toho důvodu některé odborné společnosti vyzývají veřejné instituce, aby 

zájmy těchto dětí hájily, neboť zájem a práva dětí by měly stát nad zájmy politickými. Je 

jistě žádoucí, aby i Česká republika přehodnotila svou současně platnou legislativu a vzala 

na vědomí fakta a především pak zájmy dětí.
94

 

 

                                                 
94

 Závěry Analýzy LGBT menšiny v ČR https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/sexualni-

mensiny/CZ_analyza_web.pdf 
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Větší ochranu dítěti by poskytla situace, pokud by byl jeho druhý (sociální) rodič zapsaný 

v rodném listě (pod podmínkou, že je jeho druhý biologický rodič dárce/dárkyně neznámý), 

poté by bylo možno pro sociálního rodiče si dítě bez problémů přiosvojit.  

 

I autoři ministerského návrhu poukazují na to, že partner biologického rodiče nemá vůči 

dítěti, které společně vychovávají, plnohodnotná práva ani povinnosti.  

Nemá automaticky právo na informace o jeho zdravotním stavu ani právo na udržování 

kontaktu s dítětem po rozchodu nebo úmrtí biologického rodiče. Nemá vůči dítěti 

vyživovací povinnost. Proces takzvaného přiosvojení
 

by měl být stejný, jako u 

heterosexuálních rodin kde není manžel/manželka biologického rodiče rodičem dítěte. 

„Novela se týká dětí, u nichž jeden z partnerů je rodičem dítěte, tedy dětí, které stejně již v 

daných rodinách žijí, ať už z předchozího vztahu, nebo z umělého oplodnění. Pro dítě jsou 

oba rodiče zpravidla sice rovnocenní, jenže vztah s druhým rodičem není nijak právně 

ošetřen,“ uvedl ministr Dienstbier 
95

k ministerskému návrhu novely. 

 

8.2.3. Otázky  

 

 Jakým způsobem představuje nepřijatá legislativa bariéru pro život homoparentální 

rodiny v České republice? 

  Mají děti v homoparentálních rodinách stejné podmínky jako děti v rodinách 

heterosexuálních? 

 Čeho se mohou sociální rodiče obávát, pokud vychovávají dítě ve stejnopohlavním 

svazku s partnerem?  

 Jaký charakter mají mít opatření politiky v oblasti zajištění stejného přístupu ke 

spravedlnosti pro děti z homoparentálních rodin. 

 

8.2.4. Cesta k cíli 

 

Řešení této situace spočívá v přijetí novely Zákona č. 115/2006 o registrovaném partnerství, 

neboť stávající zákon je nedostatečný a spíše komplikuje, nebo přímo neumožňuje logické 
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 Osvojení dítěte partnera v homosexuálních párech? Vláda návrh odsouhlasila Zdroj: 

https://www.lidovky.cz/vlada-chce-umoznit-priosvojeni-ditete-partnera-v-homosexualnich-parech-1ab-

/zpravy-domov.aspx?c=A161024_132405_ln_domov_sk 
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fungování rodin. Novela by měla být přijata ve znění vládního návrhu
96

 z roku 2016 

ministrem pro lidská práva JUDr. Jiřím Diensbierem a ministrem spravedlnosti JUDr. 

Robertem Pelikánem. Novela by plně vyřešila zmiňované problémy homoparentálních 

rodin a zrušila by zmiňované bariéry. Změna by tedy měla být, jak legislativní, tak také 

obecná, v myslích občanů a politiků.  

 

Jak se tvořil a vznikal návrh novely o osvojení 

Otázka, jak vyřešit vztah dětí k rodičům v homoparentálních rodinách byla na programu 

dne již při tvorbě první verze zákona o registrovaném partnerství v roce 2001. Návrhy 

zákona o RP z roku 2001, 2004 a 2005 jsou po obsahové stránce ve vztahu k dětem takřka 

identické, liší se pouze po formální stránce – návrh z roku 2001 je formulován obšírněji 

nežli zbývající dva návrhy. Ve všech původních návrzích byl návrh na osvojení, spolu s 

adopcí zakomponován. Všechny tři návrhy se v porovnání s přijatým návrhem z roku 2006 

odlišují v jedné podstatné skutečnosti: v přijatém návrhu byla vypuštěna otázka adopcí  

a osvojení a zůstala pouze vágní forma regulace vztahu k biologickým dětem gayů a leseb. 

Schválená verze zákona o RP z 15. března 2006 upravuje vztah partnerů k dětem 

následujícím způsobem: 

 

 „Existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti partnera 

vůči jeho dítěti ani překážkou svěření jeho dítěte do jeho výchovy. Partner, který je 

rodičem, je povinen zajistit vývoj dítěte a důsledně chránit jeho zájmy při použití 

přiměřených výchovných prostředků, tak aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a 

ohroženo jeho zdraví a tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.  

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

 Pokud jeden z partnerů pečuje o dítě a oba partneři žijí ve společné domácnosti, 

podílí se na výchově dítěte i druhý partner; povinnosti týkající se ochrany vývoje  

a výchovy dítěte se vztahují i na tohoto partnera.“ 

 

Na základě současného znění zákona o RP je tedy možné, aby gayové a lesby vychovávali 

své biologické děti. Pokud žijí s partnerem, má tento povinnost o dítě pečovat a podílet se 

na jeho výchově. Nic víc a nic míň takto formulovaný zákon neříká. V takovéto podobě byl 
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 Vláda schválila novelu zákona o registrovaném partnerství  http://dienstbier.cz/584/vlada-schvalila-novelu-

zakona-o-registrovanem-partnerstvi/ 



52 

 

prosazován i představiteli gay a lesbické komunity, kteří tento zákon považují za 

kompromisní. Představitelé gayů a leseb přitom původně otevřeně usilovali o vyřešení 

právního vztahu mezi dítětem biologického rodiče a partnerem biologického rodiče, 

nicméně v roce 2006 nebyl návrh registrovaného partnerství volitelný s dodatkem týkající 

se adopce, nebo osvojení dětí.
97

 Nynější forma zákona nijak situaci dětí neřeší. Partner 

biologického rodiče má totiž „pouze“ povinnost se podílet na výchově a ochraně dítěte – 

není přitom ani řečeno jakým způsobem a nejsou stanoveny ani žádné sankce v případě, že 

tomu tak není. Partner biologického rodiče na základě takto formulovaného zákona o RP 

nemá na dítě žádná práva a v případě, že se biologickému rodiči něco stane, není vůbec 

jisté, že dítě bude svěřeno do jeho výchovy i když se na výchově dítěte podílel.  

„Z mého pohledu si protiřečí i samotní zákonodárci – na jedné straně legalizovali možnost 

výchovy dětí pro homosexuální páry, kde jeden z partnerů má biologické dítě, a na druhé 

straně tvrdošíjně zastávají představu, že adopce pro homosexuální páry by neměla být 

povolena. Velkou roli tady pravděpodobně sehrávají hluboce zakořeněné předsudky  

a stereotypy a neschopnost je překonat.“ Uvedl Jiří Hromada v rozhovoru Jak vznikal 

návrh o RP.  

 

Registrované partnerství spíše zamezuje a působí negativně v některých aspektech, což je 

dáno okleštěním, oškrtáním původního návrhu a následné nekompatibility se zákony o 

rodině, zákonem o sociálním pojištění (dávky v mateřské) a zákoníkem práce (rodičovské 

příspěvek). 

Na toto poukazuje i sociolog Mgr. Zdeněk Sloboda:
98

 „Ti, co řeší rodičovství, mají 

tendenci nevstupovat do registrovaných partnerství. Což je paradox, protože by 

registrované partnerství mělo fungovat jako stabilizující prvek, ne naopak. Když se umělé 

oplodnění dělá na klinikách a ne doma svépomocí, vede to k tomu, že lesbický pár si musí 

zajistit kamaráda, který s jednou z žen předstírá neplodný heterosexuální pár. Aby té 

absurdity nebylo málo, slyšel jsem nedávno příběh jednoho gay páru, který je spolu mnoho 

let, ale neregistrovaný. Důvod je ten, že sestra jednoho z partnerů je nemocná, a v případě 

jejího úmrtí by její bratr, kdyby byl v registrovaném partnerství, nemohl adoptovat vlastní 

neteř.“ 
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 Gay aktivista Hromada líčí, jak se chystal zákon o registrovaném partnerství. Dali jsme tam úlitbu 

odpůrcům a čekali, až ji Ústavní soud zruší, přiznává natvrdo 
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Duhové rodiny: zákon dá jistotu stovkám dětí Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/duhove-rodiny-

zakon-da-jistotu-stovkam-deti-20140811.html https://www.denik.cz/z_domova/duhove-rodiny-zakon-da-

jistotu-stovkam-deti-20140811.html 
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Argumenty pro přijetí novely 

V ČR jsou páry stejného pohlaví, které vychovávají děti. Takovýchto rodin neustále 

přibývá. Podle posledních výzkumů vyrůstá ve stejnopohlavních rodinách více jak 900
99

 

dětí. Jak uvádí sociolog Zdeněk Sloboda toto číslo je prakticky vyšší: “Podle mého odhadu 

coby sociologa je s velkou pravděpodobností číslo vyšší. V analýze ČSÚ byly zahrnuty páry, 

které při sčítání lidu 2011 v dotazníku deklarovaly faktické nebo registrované soužití. 

LGBT lidé (lesby, gayové, bisexuálové, transgender osoby.) mají tendenci se schovávat  

a rodiny, které se cítí jakýmkoliv zviditelňováním ohroženy, obzvláště.“
100

 

 

S přijetím novely souhlasí i poslankyně hnutí ANO, zpravodajka Radka Maxová:
101

 

"Pokud registrované páry chtějí vychovávat děti, tak by se měly mít možnost legálně a beze 

strachu postarat o dítě svého partnera či o své vlastní. Děti by měly vyrůstat v rodině, ať 

heterosexuální, či homosexuální. Odnášejí si rodinné návyky. Jde také o jistotu dítěte."  

 

„Navrhovaná novela zákona by měla zajistit větší právní ochranu dětí žijících  

v homosexuálních rodinách a také odstranit nelogičnost týkající se toho, že 

„svobodní“ homosexuálové mohou usilovat o osvojení dětí, kdežto homosexuálové žijící v 

registrovaném partnerství nikoli,“ konstatoval Jiří Paroubek v roce 2015.
102

 

 

Další hlasy pro a rozhořčení nad nepřijetím dokazuje povzdych JUDr. Kateřiny Vítové: 

„Nechápu proč heterosexuální leč single osoba má šanci osvojit si dítě, ale homosexuální 

pár nikoli, a že tedy homosexuál, který nežije v registrovaném partnerství, může být 

osvojitelem (zatají-li svou orientaci), naproti tomu homosexuálové žijící v registrovaném 

partnerství osvojovat nemohou. Tomu se říká diskriminace - a pikantní je, že se vlastně 

jedná o diskriminaci části jedné menšiny, registrovaní jsou v tomto případě diskriminováni 

víc. Neplatí Listina základních práv a svobod? A co právní stát - ten už tu také není?“ 
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 Český statistický úřad (ČSÚ).Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/uplna-rodina-se-stava-ohrozenym-

druhem-pribyva-manzelstvi-bez-snatku-20130308.html 
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 Duhové rodiny: zákon dá jistotu stovkám dětí Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/duhove-rodiny-

zakon-da-jistotu-stovkam-deti-20140811.htmlZdroj: https://www.denik.cz/z_domova/duhove-rodiny-zakon-

da-jistotu-stovkam-deti-20140811.html 
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 Ing. Radka Maxová  https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6221 
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 Nález Ústavního soudu  ÚS č. 234/2016 Sb.svým rozhodnutím z roku 2016 zrušil zákaz individuálního 

osvojení pro registrované partnery 
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Jako podpora argumentu při diskuzi pro přijetí zákona o adopcích slouží i studie 

Sociologického ústavu z roku 2017.
103

 Z ní jednoznačně vyplývá, že si většina respondentů 

přeje, aby byl tento zákon přijat a gay a lesbičtí rodiče si mohli osvojit děti svého 

registrovaného partnera. (viz Graf č. 2) 

 

Závěry studie Centra pro výzkum veřejného mínění za rok 2017:  

Převahu souhlasných odpovědí je zaznamenána také v případě adopce dětí 

partnera/partnerky, (tzv. přiosvojení) s nimiž daný člověk žije a na jejichž výchově se 

podílí. Takové právo by homosexuálním mužům a ženám přiznalo skoro sedm desetin české 

veřejnosti (68%), proti tomu se postavila necelá čtvrtina dotázaných (24%). Rovněž  

v případě adopcí dětí z institucionální péče, tedy z tzv. dětských domovů, mírně převážilo 

souhlasné stanovisko, když odpověď rozhodně či spíše ano zvolilo 51% dotázaných, 

rozhodně či spíše ne pak 40% občanů. (převzato ze studie) 

Zhruba tři čtvrtiny dospělé populace (76%) uznávají v českém právním řádu kodifikované 

právo homosexuálů uzavřít registrované partnerství. Proti tomu, aby bylo homosexuálním 

mužům a ženám umožněno registrované partnerství uzavírat, se v našem výzkumu 

postavila necelá pětina dotázaných (19 %). V názoru na právo osob stejného pohlaví 

uzavřít sňatek je česká veřejnost méně jednoznačná, i když i zde rovněž převážil souhlas 

nad nesouhlasem, když souhlas s ním vyjádřilo 52% oslovených, nesouhlas 41%.  

 

                                                 
103

 Centrum pro výzkum veřejného mínění Postoje veřejnosti k právům  homosexuálů květen 2017 

https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a2082/f9/ov160725.pdf 
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Graf číslo 2 převzato z webové stránky CVVM 

 

V rámci časového srovnání z minulých let, předcházejícími výzkumy nabízí Tabulka č. 1. 

Z ní je zřejmé, že názor na právo na registrované partnerství je od roku 2008 velmi stabilní.  

Od roku 2009 totéž platí o názoru na uzavření sňatku, který sice mírně kolísá, ale pohybuje 

se na přibližně stejné úrovni a zastoupení jeho příznivců i odpůrců zůstává poměrně 

vyrovnané. V letech 2005 až 2013 jsme se opakovaně ve výzkumech ptali na souhlas  

s právem homosexuálních žen a mužů adoptovat děti, od roku 2014 zkoumáme zvlášť 

postoje k adopcím dětí partnera či partnerky a zvlášť k adopcím dětí z „ústavu“, tzv. 

dětských domovů, pozitivněji přitom občané vnímají adopci dětí partnera či partnerky, 

kterou aktuálně podporuje 68% českých občanů. V případě obou druhů adopcí jsme od 

minulého šetření zaznamenali nepatrný pokles nesouhlasných odpovědí, a to o 5 

procentních bodů v případě adopce dětí partnera či partnerky a o 3 procentní bod v případě 

adopce dětí z institucionální péče, což je posun pohybující se na hranici statistické chyby. 

Během doby, kdy CVVM takto otázky pokládá, stoupl počet souhlasných odpovědí 

ohledně práva adoptovat děti partnera či partnerky o 10 procentních bodů, v případě 

adopce dětí z institucionální péče to bylo o 6 procentních bodů. Podíl nesouhlasu ve 

stejném období v obou případech poklesl shodně o 8 procentních bodů. 
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Tabulka číslo 1 převzato ze studie CVVM Postoje veřejnosti k právům homosexuálů květen 2017 

 

Homosexuální páry nemožnost osvojení vnímají velmi citlivě. Můžeme hovořit o jakémsi 

minoritním stresu.“ Rodičovství je zátěžové pro všechny, ale homosexuální páry se musejí 

vyrovnávat s legislativními bariérami, což velmi nepříznivě působí na jejich zdravé 

rodinné fungování. „Sexualita sama o sobě neovlivňuje rodičovské možnosti svých nositelů 

a nositelek.“ (Mgr. Eva Polášková, PhD., citováno v pořadu Q, 1. 6. 2010 z dizertační 

práce 2009). 

 

Argumenty proti přijetí novely 

Zaměřme se v této fázi na argumenty proti novele zákona o registrovaném partnerství, 

která by umožnila osvojení dítěte druhým nebiologickým rodičem. Jedná se tedy o řešení 

situace zhruba 900 dětí, které se ve většině případů na základě asistované reprodukce do 

stejnopohlavních rodin přímo narodily a od mala mají dva rodiče, avšak legislativa uznává 

pouze jednoho. Nejde tedy o adopce z dětských domovů, avšak většina argumentů je platná 

pro oba případy. „Dítě potřebuje zejména láskyplné prostředí a nezáleží na pohlaví rodičů, 

to bylo jasně dokázáno“ uvádí dětský psycholog PhDr. Václav Mertin. Rozhodující jsou 

tedy procesy v rodině, nikoliv její struktura. Výzkumy dětí vychovávaných rodiči stejného 

pohlaví se provádějí od 70. let, z jedinců vyrůstajících v těchto rodinách jsou dnes dospělí 

lidé a vedou si dle těchto závěrů stejně dobře jako kdokoliv jiný, některé dokonce 

naznačují větší otevřenost a toleranci u těchto jedinců. (Kutálková 2015, 2017) Nicméně 

jsou zde hlasy proti adopci i osvojení. Odpůrci novely argumentují tím, že by mohlo dojít k 

útoku na tradiční rodinu. Dítě má vyrůstat v rodině s oběma rodiči, aby mohlo následovat 
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vzory. Jak uvádí poslankyně Ing. Pavlína Nytrová, iniciátorka petice proti přijetí novely: 

„Rádi bychom upozornili, že cílem této petice není vytvářet odboj proti homosexuálům 

samotným, ale zaujmout odmítavý postoj proti LGBT homosexuální lobby, která má za cíl 

změnit definici manželství, odstranit v rámci genderové ideologie pojem "otec" a "matka" a 

usiluje o propagaci obscénních a exhibicionistických pochodů PRIDE (tzv. pochody 

"hrdosti"). LGBT agenda si navíc nárokuje hovořit za celou skupinu homosexuálů, kteří 

rozhodně nesdílí stejný názor.“
104

 Touha paní poslankyně Nytrové zamezit přijetí novely 

gradovala v roce 2016 projevem v Poslanecké sněmovně, kde nazývá homosexuály 

pedofily a jejich důvod pro osvojení, nebo adopci jako touhu po tom, dostat se legálně 

k dětem s cílem pozdějšího sexuálního zneužití: „Homosexuálové se budou snažit 

zrealizovat sex s dětmi. Mluvím o tom, jak už to v podstatě opravdu v některých zemích 

funguje.“ 

Dalším argumentem je názor, že gayové a lesby jako minorita mají více práv než majoritní 

populace. Na to kontruje sociolog Zdeněk Sloboda: „Nechceme nic navíc, chceme stejně“.  

Další hlasy proti, se ozývají z církví a i Evropská poslankyně za KDU Michaela Šojdrová 

je známá svými postoji a argumenty proti této novele: „S tímto záměrem nesouhlasím! 

Nesouhlasím s tím, aby děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, mohly být 

adoptovány osobami žijícími v registrovaném partnerství a aby je české soudy svěřovaly do 

výchovy homosexuálním párům“
105

 

Negativní ohlasy se ozývají i ze široké veřejnosti, např. Petra Severová, programátorka 

dotazovaná v rámci ankety o osvojení, říká:
106

 „Jsem zásadně proti legalizaci osvojování 

dětí homosexuálními páry. Naprosto souhlasím s tím, že máme těmto lidem pomáhat mezi 

námi spokojeně žít. Ale stále bychom je měli vnímat jako lidi s určitým handicapem, jako 

lidi nemocné a nestavět to jako něco normálního. Je to naprosto proti přirozenosti. 

Samozřejmě chápu, že se takoví lidé mezi námi vyskytují a nesouhlasím s tím, aby byli 

nějak vysmíváni a diskriminováni, ale legalizaci osvojování dětí nechápu jako odstranění 

diskriminace z toho důvodu, že se jedná právě o zájem toho dítěte. Určitě takové páry jsou 

schopné dítěti dát mnoho po stránce citové a materiální - určitě i více, než některé 

narušené rodiny, kde jsou děti třeba týrány. Přesto, ale zcela zásadní přirozené pro přežití 
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Webová stránka s komentářem o hlasování poslankyně PČR Pavlíny Nytrové 

http://www.pavlinanytrova.cz/dnesni-hlasovani-pro-zarazeni-bodu-78-snemovni-tisk-957-vladni-novela-

zakona-o-registrovanem-partnerstvi/ 
105

  M. Šojdrová: Nesouhlasím s adopcemi pro registrované partnery. Připojte se podpisem k protestu!  

http://www.kdu.cz/aktualne/archiv/2010/m-sojdrova-nesouhlasim-s-adopcemi-pro-registrovane 
106

 Webová stránka dětské psycholožky anketa  o  osvojení http://www.evalabusova.cz/ankety/adopce.php 
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lidstva je žít v partnerství žena-muž a přirozenou cestou plodit děti. Jakkoli může být 

takové homosexuální soužití harmonické, v žádném případě nemůže naučit dítě žít v 

heterosexuálním páru a vytvořit přirozenou rodinu. Mnoha výzkumy bylo dokázáno, že 

pokud dítě žije v neúplné nebo nefunkční rodině, má velký problém vytvořit samo později 

funkční rodinu, má problém s navazováním vztahů a rozhodně homosexuální pár nemůže 

dítěti v tomto směru dát správný vzor do života.“ 

 

Osvojení v souvislosti s rozpadem rodiny a vyživovací povinnost k dětem a partnerovi 

Hlavním argumentačním důvodem pro přijetí novely je skutečnost, že v případě smrti 

biologického rodiče, dítě nebude automaticky svěřeno do péče rodiče sociálního, ale vždy 

záleží na jednotlivém soudci jak o budoucí péči či umístění dítěte rozhodne. To je sice 

důležité, i když méně časté, ale nikde se příliš nezdůrazňuje, že i v případě rozchodu 

(zrušení registrovaného partnerství) vzniká krizová situace, která se dotýká jak dítěte, tak i 

sociálního rodiče. 

Novela o osvojení tedy souvisí s péčí o děti v situaci, kdy se registrované partnerství 

rozpadne a je nutno řešit starost o dítě. Při rozvodu manželství muže a ženy, proběhne soud 

o svěření dítěte do péče a soudce musí rozhodnout o styku rodičů s dítětem. Avšak 

v homoparentálních rodinách není styk dítěte a jeho sociálního rodiče nijak upraven. 

Jediná zmínka o péči o dítě v zákoně o registrovaném partnerství je následující:  

Pokud jeden z partnerů pečuje o dítě a oba partneři žijí ve společné domácnosti, podílí se 

na výchově dítěte i druhý partner; povinnosti týkající se ochrany vývoje a výchovy dítěte se 

vztahují i na tohoto partnera.  

 

Je tedy důležité zmínit i obavy rodičů, kteří v rozhovorech upozorňovali na fakt, že řešení 

rodinné situace v případě, že dojde k rozpadu registrovaného partnerství, není v žádném 

zákoně ošetřena.  

 

Porozvodová péče o dítě v homoparentálních rodinách 

Tento problém je ze sociologického hlediska velmi zajímavý, neboť k rozpadům LGBT 

rodin dochází stejně často jako k rozpadům rodin heterosexuálních. (Kutálková, 2015 s. 89) 

Čím se ale liší, je, že pokud neexistuje manželství pro páry stejného pohlaví, neexistuje ani 

rozvod, pouze zrušení registrovaného partnerství. To se ale týká partnerů a netýká se dětí 

v homoparentální rodině vychovávaných. Děti nejsou do registrovaného partnerství nijak 
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zahrnuté. Když se domácnost rozpadne, tak dítě zůstává v péči u biologického rodiče  

a nebiologický rodič nemá žádné právo, ale ani povinnost k dítěti, které vychovával celý 

jeho život. Tím vznikají problémy jak pro biologické rodiče, on a dítě nejsou nijak 

finančně zajištěni, nedostávají od bývalého partnera výživné na dítě a na druhou stranu 

nebiologický rodič nemá žádný nárok se s dítětem vidět ani zažádat o střídavou péči tak, 

jak je to běžné po rozvodu heterosexuálního manželství. Jak uvádí Kutálková: “V České 

republice možnost adopce druhým rodičem není, a tak zůstává po právní stránce na 

biologických rodičích jak se rozhodnou a jakou zvolí po rozchodu formu péče o dítě. 

Nebiologičtí rodiče kvůli absenci legislativy a později v průběhu rozchodu pro některé 

faktické vazby k dítěti v průběhu rozpadu vztahu čelí široké oblasti nejistot.“ Pokud se 

rozpadne homoparentální rodina, nemají navíc biologičtí rodiče nárok na výživné na 

dítě/děti, které vychovávali spolu s rodičem sociálním, což je i jejich děti staví do sociálně 

zranitelné situace a vážně ohrožuje chudobou, či sociálním vyloučením. 

 

Toto téma jsem se snažila řešit trochu podrobněji, neboť této problematice se již 

publikované výzkumy příliš nevěnují. Nicméně strach o dítě po možném rozvodu, strach  

o to, že nebude o dítě finančně postaráno a strach sociálních rodičů, že se o dítě už nikdy 

nebudou moci starat, se v některých odpovědích také zrcadlil. 

 

„Trochu se toho obávám, nikdy nevíte, co se partnerovi bude honit hlavou, zvláště 

v případě, kdyby byl rozchod iniciován z mé strany. Nyní předpokládám, že bychom se  

o tom ale dokázali dohodnout, pokud by taková situace nastala. Před touto otázkou mi 

chybí ještě jedna - zda bych jako nebiologický rodič vyžadoval kontakt s dítětem. Moje 

odpověď je, že samozřejmě ano.“ Jan, sociální otec. 

 

„Ano, i přes dohodu mezi námi. Z příběhů jiných dvojic (hetero, sezdaných) vidím, jak  

v období rozchodu vstupují silně do hry emoce, lidé často válčí všemi prostředky, dítě je 

jedním z nich.“ Honza, sociální otec. 

 

„Nejvíc se asi bojím toho, že pokud by má partnerka zemřela, nemám zaručený styk s 

dítětem, byť ho řádně vychovávám a pečuji o něj od jeho narození. Vše by záleželo na 

dohodě (v našem případě) s biologickým otcem dítěte. Samozřejmě je možná ještě jedna 

varianta, které se rovněž obávám, a tou je rozchod s mou partnerkou, která je biologickou 
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matkou našeho dítěte. Ani v tomto případě nemám žádnou záruku možného styku s dítětem 

po rozchodu, vše by záleželo výhradně na ní.“ Petra, sociální matka. 

 

Neexistující vyživovací povinnost 

Zde jde o to, že některé z dětí narozených do homoparentálního vztahu nemají druhého 

rodiče, pokud byly počaty ze spermií dárce a tudíž, když dojde k rozvodu, z důvodu 

chybějící legislativy nemá dítě nárok na žádnou částku výživného od nebiologického 

rodiče a ten nemá žádnou zákonnou povinnost k „vlastnímu“ dítěti. Vznikne potřeba najít 

řešení po rozchodové péče o dítě. 

 

V několika případech matky zmiňovaly chybějící právní úpravu povinností registrovaného 

partnera k dítěti po rozvodu.  

V rozhovoru jedna z matek uvádí: „Opravdu nemám žádnou páku, abych ji přinutila na 

malou pravidelně platit. Říká, že se bude snažit, ale s novým životním stylem, s novou 

partnerkou, když stále někam cestují, jí prostě peníze nezbydou. Co mám dělat nevím. 

Zatím jsem se rozhodla jít na částečný úvazek do práce, neboť jsem měla rodičovskou jen 

na dva roky a všechny peníze mám vyčerpané. Malá bude ve dvou muset chodit do školky, 

abych to všechno zvládla. Zůstala jsem s ní sama.“  Tereza, biologická matka bez 

partnerky po rozpadu registrovaného partnerství. 

 

Problém rozchodu registrovaných partnerů a následné řešení styku rodičů s dítětem, mě 

zaujal už z důvodu, že tato problematika nebyla českými odborníky dosud zkoumána. 

Nenašla jsem žádné studie v českém jazyce touto problematikou zabývající se, pouze 

zmínku v publikaci Duhové rodiny ve stínu státu od Mgr. Petry Kutálkové Ph.D.  

 

V zemích, kde je na stejné úrovni manželství heterosexuálních a homosexuálních osob se 

problémem není potřeba zabývat. Rozvod probíhá stejně jako u manželů - muže a ženy. 

V České republice však děti stejnopohlavních rodičů vyrůstají v legislativním vakuu a jsou 

odkázané jen na dohody rodičů. V mnou zkoumané skupině, byly dvě rodiny leseb  

po rozpadu registrovaného partnerství a koncem roku 2017, přibyly i další dvě rodiny (gay  

a lesbická) s dvojčaty.
107

 Co mě ovšem v této části výzkumu překvapilo, jak snadno se 

rodiče ve všech čtyřech případech dohodly na péči o děti. Ve třech případech jde  

                                                 
107

 V době, kdy byly vedeny hloubkové rozhovory s těmito rodinami, byl ještě kompletní, proto nejsou 

zmíněny v kapitole 6.3. jako rozpadlé. 
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o „domluvenou“, ne soudem nařízenou střídavou péči. Jedna z těchto rodin dokonce 

aplikuje typ střídavé péče, kdy děti zůstávají v původním prostředí, tedy bytě rodičů po 

celou dobu a rodiče se po týdnu stěhují a střídají v jejich výchově. Tyto rodiny zřejmě 

představují ideální příklad, jak lze rozchod řešit, ale v případě, že by rodiče nebyli 

tolerantní a rozumní, mohla by se situace velice vyhrotit. V těchto konkrétních případech 

není tedy potřeba řešit otázku výživného pro děti, pokud jde o střídavou péči, ale pokud by 

se nejednalo o tento typ po rozchodové péče tak by zřejmě bylo vhodné, aby druhý, 

sociální rodič, svému bývalému partnerovi žijícímu s jejich společným dítětem výživné 

platil.  

 

Jak uvádí biologická matka Tereza: „Bývalá partnerka mi pravidelně na dceru neplatí, ale 

kupuje ji oblečení, jídlo a dvakrát týdně pro ni chodí do školky. Vztahy máme korektní  

a vím, že mi nic jiného nezbývá, ale kdybychom byly rozvedené, ne jen „rozregistrované“, 

tak alimenty požadovat budu určitě. Dalším problémem je to, že když jsme byly spolu, 

pořídily jsme si společně na hypotéku byt. Teď jsme v něm s dcerou zůstaly samy, já platím 

velký byt, jsme tam samy dvě a bývalá partnerka bydlí jinde a na mě zůstalo břímě 

hypotéky.“ 

 

Mnohdy na tyto situace nejsou připraveni sami rodiče. Jak mnozí respondenti v mém 

výzkumu uvádějí, většinou se o tom, jak by případnou rozvodovou situaci řešili, nebavili. 

Toto může souviset i s tím, že tyto rodiny mají malé děti a jsou ještě příliš „mladé“ na to, 

aby došli do bodu krize. V krizové situaci mohou být pak zaskočeni a nepřipraveni na 

řešení a možná východiska. 

 

Úmrtí biologického rodiče 

Mediální a všeobecně zdůrazňované argumenty pro přijetí novely a umožnění adopce jsou 

většinou mířeny stejným směrem, a tím je ohrožení dítěte v případě smrti biologického 

rodiče. S tímto argumentem naprosto souhlasím a také je známo několik případů ve světě, 

kdy se takováto nešťastná událost stala. Vzhledem k tehdy neexistující legislativě byly tyto 

případy velmi medializovány, a to i v souvislosti s následnými soudními spory. V USA 

byla v 90.tých letech obsáhlá kampaň za přijetí zákona o adopci, která byla podpořena  

i filmovým zpracováním příběhu podle skutečné události s Brooke Shieldsovou v hlavní 
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roli „What makes a family.“
108

 V tomto filmu je popsán příběh dvou dlouholetých 

partnerek toužících po dítěti, aby jejich rodina, byla rodinou skutečnou. Jedna z partnerek 

podstoupí umělé oplodnění a stane se tak biologickou matkou. Jejich štěstí však netrvá 

dlouho, neboť biologická matka brzy po narození dítěte umírá, čímž zavleče svoji 

partnerku do skutečného pekla zákonů a soudů. Rodiče mrtvé matky se totiž rozhodnou 

získat dítě do svého opatrovnictví. Z hlediska práva a tehdejšího nastavení zákonů v USA 

(rok 2001) na to mají právo a jsou jedinými skutečnými biologickými příbuznými dítěte. 

Proti právu však stojí bezmezná láska sociální matky ke společnému dítěti, které považuje 

za své. Sociální matka vede soudní spor o adopci, poté opatrovnictví s biologickými 

příbuznými dítěte, i přes to, že původní dohoda před smrtí matky byla jiná a to taková, že 

dítě zůstane žít se sociální matkou. Tento film byl natočen na základě případu, který se 

v USA opravdu stal, a jenž byl později stimulem v některých státech USA ke změně 

legislativy.  

 

I v odpovědích mých respondentů převažuje strach pramenící z nemožnosti osvojit si dítě 

partnera a komplikací, jež mohou vzniknout po jeho smrti. Nejčastější obava byla, že 

pokud by partner zemřel, dítě může být svěřeno do péče biologické rodiny, buď 

biologického otce, nebo prarodičů, v případě, že se o děti nemohou starat tak vlastních 

sourozenců biologického rodiče.   

 

V odpovědi na dotaz, čeho se nejvíc obáváte ze své pozice sociálního rodiče dítěte 

vzhledem k chybějícímu zákonu o osvojení, odpověděli rodiče takto: 

 

„Nejistota u nás panuje i v případě úmrtí partnera. Jak by se vám líbilo, kdyby vám zemřel 

partner a úřady vám pak odebraly děti a svěřily je do péče tchýně? Já mám svoji tchýni 

rád, ale ne vždy tomu tak je a soudní spor o péči může trvat i roky. Důležité roky už vám 

nikdo nevrátí a návrh zákona, který to upravuje, leží dlouho ve Sněmovně.“ Jan, sociální 

otec. 

 

„Bojím se, bojím. Katka nemá moc dobrou rodinu, její sestra nemůže mít dítě, už se o to 

snaží s manželem několik let, tak si umím představit, že kdyby Katka zemřela, tak její sestra 

bude první, kdo bude o naše dvojčata bojovat. Nemám žádná práva. Když mě budou chtít 
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 Drama USA , 2001, 120 min Kauza: Dítě https://www.csfd.cz/film/17287-kauza-dite/prehled/ 
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vyšachovat, tak se jim to může povést. Ani nevím, jak by to bylo, asi by se její sestra 

soudila s biologickým otcem a já bych zřejmě byla ze hry úplně.“ Jana, sociální matka. 

 

„Zatiaľ sa otec vyjadruje v zmysle, že aj keby sa s Mariankou niečo stalo, je v jeho záujme, 

aby deti zostali so mnou. Ja viem, všetko je to postavené na vode, ale s tým musíme rátať. 

Uvažovali sme tak, že deti raz budú chcieť vedieť odkiaľ pochádzajú a preto majú na to 

nárok. Vedeli sme, že to osvojenie nie je na programe dňa a že tak či tak by som na deti 

nemala nárok. Zároveň to bola ochrana pred tým, že by sa k detom v prípade smrti 

Marianky mohla dostať jej rodina. Zo strany otca sme pociťovali menšiu 

pravdepodobnosť.“ Zuzana, sociální matka (sdílené rodičovství otec do výchovy zapojen). 

 

„Nebojím se tolik, věřím ve zdravý rozum soudce. Ale v případě, že bude homofob nebo 

blázen tak si nemůžu být jistá ničím.“ Petra, sociální matka. 

 

Avšak v takovýchto případech by měl být soudem brán v úvahu nejlepší zájem dítěte, jak 

uvádí právnička JUDr. Kateřina Burešová v telefonickém rozhovoru:
109

 “Sociální pozice je 

zde ale určitým způsobem chráněna. V právní úpravě nového občanského zákoníku a na 

některých dalších místech se objevují některá ustanovení, která mohou pro uskutečnění 

svých práv využít sociální rodiče (v § 967 – povinnost pěstouna udržovat, rozvíjet  

a prohlubovat sounáležitost dítěte „s osobami dítěti blízkými“, či v § 971 odst. 4 – při 

nařízení ústavní výchovy dítěte povinnost jej umístit co nejblíže bydlišti rodičů nebo 

„jiných osob dítěti blízkých“). Práva sociálního rodiče se ukrývají především v pojmu 

„zájem dítěte“ dle současného § 45 odst. 1 zákona o rodině, což je podpořeno i zněním čl. 

3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, kdy je možno svěřit dítě do péče osobě jiné než 

právnímu rodiči a sociální rodič může při rozhodování o svěření nabýt před ostatními 

osobami značných výhod, které plynou z jeho faktické role v životě dítěte. V novém 

občanském zákoníku se pak sociální rodič objevuje pod pojmy „osoba dítěti blízká“ nebo 

„osoba dítěti společensky blízká“ při rozhodování o svěření dítěte. Více než v jiných 

právních oborech právě rodinné právo musí citlivě reagovat na existující vztahy v sociální 

realitě. Evropský soud pro lidská práva již dříve judikoval, že respektování a ochrana 

rodinného života vyžaduje, aby měla biologická a sociální realita přednost před právními 
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 Telefonický rozhovor  uskutečněný dne 18 .9.2017 (Západočeská Univerzita Plzeň) 
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domněnkami, ač současně zastává tezi, že je nutné důsledně přihlížet k zájmu nezletilého 

dítěte.“ 

 

Diskriminace je v legislativní úpravě života homo rodin – po smrti sociálního rodiče nemá 

dítě nárok na sirotčí důchod a partner na vdovský důchod, čímž se může rodina v krizi 

dostat do chudoby. Tady je oproti hetererosexuálním svazkům zpečetěným manželství velká 

nerovnost. Hana, biologická matka. 

 

Úmrtí sociálního rodiče  

Při smrti sociálního rodiče nemá dítě nárok na sirotčí důchod a stejně jako v případě 

rozchodu rodičů se může po jeho smrti dostat do tíživé situace, popřípadě může být 

postižen chudobou. (Burešová, 2013, s.63) Pro dítě sociálního rodiče nejsou stanoveny ani 

podmínky dědické, dítě nemá ze zákona nárok dědit po sociálním rodiči v případě jeho 

smrti. 

 

S přítelkyní jsme se dohodly, že půjdeme k notáři a sepíšeme mezi sebou smlouvu. Majetek 

máme rozdělený a v případě smrti partnerky by dcera neměla nárok nic zdědit. Je to 

hrozná představa, ale stát se může všechno. Simona, biologická matka. 

 

Osvojení v souvislosti s dávkami v mateřství, daněmi, ošetřovném a rodičovské 

dovolené 

Dalším problémem, který respondenti zmiňují v souvislosti s nepřijatou novelou o osvojení 

je nesladění pohledu úřadů na statut homoparentální rodiny. Z pohledu státu registrovaní 

partneři nejsou rodina, tudíž neužívají východy, které rodiny mají (společné děti, úlevy  

na daních atd.), ale z pohledu správy sociálního zabezpečení rodinou jsou a nedosáhnou  

na některé dávky i ty základní jakými jsou dávky v mateřství a rodičovský příspěvek. 

 

Případ, který se také objevil nedávno v médiích, zaznamenal situaci dvou matek, které byly 

z důvodu nedostatečně sladěné legislativy potrestány, a musí rodičovský příspěvek, jež 

pobíraly obě zároveň, vracet. „Nejsme paraziti. Obě jsme v půl roce dítěte nastoupily 

částečně do práce, jednáme na rovinu přesně tak, jak nám ukládá stát. Nechtěly jsme 

systém jakkoli obcházet. Ale teď si kvůli tomu já nemohu osvojit Prokopa, přišla jsem  
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o rodičovský příspěvek na Jáchyma, z daní úlevu nemám, a ještě musím vrátit 48 

tisíc,“ Šárka Gregorová, matka. (rozhovor pro Novinky.cz  dne 15. 1. 2016) 

 

Mnohdy vznikají i situace, kdy i sami úředníci nevědí, jak mají situaci řešit a souhlasí 

s nároky rodičů, které však musejí odmítat. Zákon je nerozeznává. Jak uvádí ze zkušenosti 

Ilona, sociální matka: „Diskriminaci jsem zažila na finančním úřadě při přiznání daně. 

Když byla partnerka na rodičovské s dcerkou, odmítli mi odečíst z daňového základu jak 

partnerku, tak dcerku. Nicméně od té doby došlo již v zákoně o daních z příjmů k 

narovnání, za což jsem ráda, i když nás to minulo. Podruhé a v podstatě naposledy jsem 

zažila diskriminaci v práci (Armáda ČR), kdy jsem ze svých peněz fondu FKSP nemohla 

dcerce cokoliv zaplatit, neboť není legislativně moje.  Partnerce ano, naší dcerce, která se 

narodila do vztahu ne. Musím ovšem na druhou stranu zdůraznit, že v těchto dvou 

případech, jsem se nesetkala se špatnou lidskou reakcí. Spíše naopak, omlouvali se mi, že 

bohužel to takto je a ačkoliv by mi rádi pomohli, nemohou jít proti předpisům. Lidsky mi 

rozuměli a souhlasili, úředně vyhovět nemohli,“ dodává Ilona. 

 

„Diskriminace se nás týkala v oblasti legislativní úpravy homoparentálních rodin 

(nemožnost odpočtu daní, nemožnost výměny na rodičovské, úředně jsem jen já zákonný 

zástupce atd.) a v daňové oblasti, partnerka si nemohla odečíst na mne a na děti daně, 

když jsem byla na rodičovské.“ Hana, biologická matka. 

 

Vzhledem k tomu, že právo nebere v úvahu existenci lesbických a gay rodin, v nichž 

vyrůstají děti, nebylo možné do roku 2013 uplatnit slevy na dani. (Beňová, 2007, s. 28-30) 

Od 1. ledna 2014 došlo v této oblasti ke změně a nově může slevu na dani uplatnit part-

ner/partnerka žijící s poplatníkem/poplatnicí ve společné domácnosti. Další novinkou je 

uplatnění daňového zvýhodnění i na dítě druhého z partnerů.
110

 Tento malý krok je dalším 

úspěchem pro neheterosexuální partnery a jejich děti. 

 

Této tématice, i přes to že je velice zajímavá, se nebudu v této analýze dopodrobna věnovat, 

neboť by na to nestačil rozsah této práce.  
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 Zákonné úpravy od ledna 2014, které souvisí s registrovaným partnerstvím Proud, 2014 

http://proud.cz/novinky/103-zakonne-upravy-od-ledna-2014-ktere-souvisi-s-registrovanym-partnerstvim.html   
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Z průzkumu mezi gay a lesbickými rodiči vyplývá, že sociální rodiče se nejvíce obávají 

ztráty dítěte po smrti partnera. Já osobně však vidím větší problém, který může rodiny 

potkat, a to je dohoda o péči o dítě v případě rozchodu rodičů. V pramenech se často uvádí, 

(Burešová, 2013, s.63) že v případě rozhodování soudu o svěření dítěte do péče po smrti 

rodiče, soud vždy přihlédne k nejlepšímu zájmu dítěte a většinou rozhodne ponechat dítě  

v původní rodině, tj. v rodině se sociálním rodičem. 

 

Nicméně, v případě rozchodu, nebo ukončení registrovaného partnerství, je osud dítěte 

svěřen pouze do rukou jeho biologickému rodiči. V tomto případě, i kdyby se sociální 

rodič soudil, je daleko menší, nebo žádná pravděpodobnost pro soudce rozhodnout  

ve prospěch rodiče sociálního. Pokud by k rozchodu došlo a biologický rodič by např. ze 

msty nechtěl umožnit styk bývalému partnerovi se společným dítětem, potažmo nechtěl 

dovolit střídavou péči, tak se domnívám, že boj by byl o dost nevyrovnanější, nežli boj  

o přiznání dítěte do péče po smrti biologického rodiče.  

 

Hodnotové základy veřejné politiky se odvíjí od chápání dvou základních pojmů: svobody 

a rovnosti. Svoboda je vnímána jako právo jednotlivce rozhodovat o svém životě (a nést i 

související důsledky). Princip rovnosti je chápan především ve smyslu vytvoření rovných 

příležitostí a v krajním bodě jako dosažení stavu rovnosti „všech ve všem“. Jsem ale 

nucena konstatovat, že v případě života homoparentálních rodin rovnost pro děti neexistuje.  

 

Závěrem je nutno říci, že v některých ohledech se blýská na lepší časy a že zřejmě s novou 

Sněmovnou po parlamentních volbách na podzim roku 2017 směřujeme k přijetí novely, 

nebo alespoň k zařazení do programu hlasování.  

Usuzuji tak z hlasování v minulém volebním období, kdy nyní ve Sněmovně nejpočetněji 

zastoupené hnutí ANO2011 zařazení Vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon  

č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů novely, skoro jednohlasně 

odhlasovalo.
111
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 Hlasování o zařazení  novely zákona o RP 115/2006 dne 21.2.2017 na program  hlasování 

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=65330&l=cz 
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Tabulka č. 2. Hlasování o zařazení Novely zákona o RP 115/2006 dne 21.2.2017 na program hlasování 

 

Dále též vycházím z prohlášení Pirátské strany, že v nové Sněmovně se budou snažit znovu 

vrátit do hry adopce gayů i jejich sňatky. 
112

 Jak míní předseda Bartoš: „Homosexuální 

páry by měly mít i právo adoptovat děti. Nejzásadnější problém je, a to se snad všichni 

shodnou, umísťování dětí do ústavů sociální péče. Rodina homosexuálů je lepší než ústavní 

péče.“  

 

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, z. s. se snaží oslovovat politiky, dělat 

osvětu a v některých případech už dosáhla pozitivních výsledků jako např. možnosti 

rozložení mateřské dovolené, mezi oba rodiče, což je pro sociálního rodiče přínos. 

 

Samozřejmě ke zviditelnění podstatně pomáhá, i pokud se o problematice a novelizaci 

hovoří v médiích, což podstatně přispívá k zamyšlení se nad tímto problémem širokou 

veřejností, která může tlak na politiky vyvinout. 

 

8.2.5. Stav, kterého je potřeba docílit 

 

Pokud bude schválena novela Zákona o registrovaném partnerství – osvojení dítěte 

partnerem biologického rodiče, přestane v České republice žít víc než tisícovka dětí  

v právní nejistotě a bez sociálních jistot (zastupování u lékaře, ve škole, sirotčí důchod, 

dědění v první linii atd.), které mají ostatní děti z heterosexuálních rodin. Rodiče stejného 

pohlaví, pak také získají v tomto ohledu rovnocenné postavení před zákonem. 
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 Sňatky gayů a leseb by podle Pirátů vztahy homosexuálů zrovnoprávnily s těmi heterosexuálními. 

Manželství totiž na rozdíl od registrovaného partnerství poskytuje páru více práv, například zavádí společné 

jmění manželů. https://www.novinky.cz/domaci/457923-pirati-vrati-do-hry-snatky-i-adopce-gayu.html 
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Novela, která by umožnila osvojení dítěte registrovaným partnerem, nebiologickým 

rodičem, byla předložena už v roce 2014. Od té doby leží v poslaneckých lavicích
113

  

a poslanci ani neschválili projednání této novely na plánované Schůzi parlamentu České 

republiky v roce 2017. Úprava, která čeká ve Sněmovně už tři roky, se tak nestihla 

projednat v minulém volebním období. S novou Sněmovnou zvolenou v roce 2017, však 

nastává naděje, že by novela mohla být odhlasována. Novela umožní, aby si partnerka či 

partner (matky/otce) osvojili dítě své partnerky či svého partnera v případech, kdy má dítě 

právně pouze jednoho rodiče (pouze jeden rodič je uveden v rodném listu dítěte) nebo kdy 

druhý rodič o dítě nepečuje a dá souhlas s osvojením dítěte partnera/partnerky. Druhý 

rodič-osvojitel dítěte se stane rodičem dítěte se všemi právy a povinnostmi plynoucími pro 

rodiče z rodinného práva, jako je právo a povinnost podílet se na výchově dítěte, právo 

zastupovat dítě a plnit vyživovací povinnost. Partneři budou moci osvojit dítě svého 

partnera/partnerky pouze pokud budou mít uzavřeno registrované partnerství. 

 

8.2.6. Řešení 

 

Dle mého názoru je důležité co nejrychlejší přijetí této novely zákona o osvojení. K přijetí 

může dojít ve volebním období mezi roky 2017-2021 s novou Poslaneckou sněmovnou 

(viz vysvětlení u tabulky č. 3). Druhou, poněkud revolučnější možností je odhlasování 

formy manželství osob stejného pohlaví, jak navrhuje Czeslaw Walek prezident Prague 

Pride a bývalý náměstek ministra pro lidská práva a národnostní menšiny, ve svém 

programovém dokumentu: Manželství pro všechny – Zrovnoprávnění svazků osob 

stejného a opačného pohlaví v českém právním řádu. Tato možnost již přišla na program 

poslanecké sněmovny a zabýval se jí i Parlamentní institut, který pro poslance vypracoval 

analýzu s názvem Úprava soužití stejnopohlavních párů ve vybraných zemích.
114

 Přijetím 

této možnosti by se vyřešily všechny nepřesnosti a rozdíly, které vyplývají z rozdílnosti 

statutu manželství a registrovaného partnerství.  

                                                 
113

 Osvojení dětí v homosexuálních párech poslanci neschválí, ani ho nezařadili na program 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/poslanci-osvojeni-deti-v-homosexualnich-parech-nechvali-

ani/r~61ce461af83e11e6984a002590604f2e/?redirected=1511024252 
114

 Úprava soužití stejnopohlavních párů ve vybraných zemích. Srpen 2013 Srovnávací studie č. 5.335 

http://www.psp.cz/doc/00/09/02/00090295.pdf 
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8. 3. Bariéry v procesu surogátního mateřství ve všech formách 

Další bariérou, se kterou se setkávají lidé z homosexuální minority a nejen z ní, je 

nemožnost legálně přivést na svět dítě pomocí institutu náhradního mateřství. 

V České republice není náhradní (surogátní) mateřství upraveno zákonně, vychází pouze 

ze současného znění občanského zákoníku. (Burešová, 2017, s. 89) I přes to, že tato 

možnost není nijak zákonně ošetřena, nabízejí tuto možnost kliniky asistované reprodukce 

pro páry heterosexuální, jež nemohou počít dítě přirozenou cestou. Pro tyto páry je tato 

metoda možná, neboť podmínkou je nemožnost otěhotnění ze zdravotních důvodů ženy  

z žadatelského páru. Tuto podmínku dvojice gayů mužů nesplňují. Není pro ně možnost 

získat vajíčka dárkyně, jak je to umožněno párům heterosexuálů. 

Co je surogátní mateřství? 

Surogátní mateřství je metoda nebo dohoda, podle které žena souhlasí s tím, že porodí jiné 

osobě, nebo páru dítě, které po narození bude jejich vlastní. Této metody se využívá  

v případech, kdy žena, většinou z důvodů zdravotních, nemůže otěhotnět, případně donosit 

a porodit dítě, apod.  

 

Náhradní mateřství je v současné době v ČR umožněno ženám jako léčba neplodnosti a je 

možno tuto léčbu domluvit s reprodukčním centrem pokud žena splňuje tyto podmínky:  

 

Děloha není schopna zajistit zahnízdění a donošení plodu, dále vrozená nebo získaná 

absence dělohy, poškození dutiny děložní a srůsty na děloze, nízká děložní sliznice – 

nenarůstá do potřebné tloušťky a neposkytuje embryu vhodné prostředí k zahnízdění, 

opakované selhání implantace a opakované potrácení – pokud není pro pár vhodný žádný 

jiný postup a konečně indikace z jiných oborů – vždy je konzultováno se specialistou  

v daném oboru. (zdroj webová stránka reprodukčního centra Repromeda)
115

 

 

Náhradní mateřství 

 není anonymní – pár náhradní matku zná a v průběhu procesu je s ní v kontaktu 

 není honorované – náhradní matka není za pomoc placená, pouze dostává finanční 

kompenzaci za výlohy spojené s pomocí neplodnému páru 

 je pouze pro páry, které by jinou cestou neměly šanci stát se rodiči 
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 https://www.repromeda.cz/poskytovana-pece/lecba-neplodnosti/nahradni-materstvi/ 
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 k náhradnímu mateřství je možné využít vajíčko ženy z žadatelského páru, případně 

je možné použít vajíčko anonymní dárkyně 

 k náhradnímu mateřství se nepoužívá vajíčko náhradní matky, to proto, že 

dárcovství vajíček musí být ze zákona anonymní, použitím vajíčka náhradní matky 

by tak došlo k porušení tohoto zákona 

 je zákonné – upravením občanského zákoníku s ním naše legislativa počítá 

 

Surogace je rozdělena do dvou typů podle genetického materiálu, který je použit. První typ 

se nazývá tradiční náhradní mateřství a druhý gestační. Gestační znamená, že do náhradní 

matky se pomocí metody I.V.F. (asistované reprodukce) vloží embryo složené většinou ze 

spermie muže z páru (čímž je pak umožněna nejméně komplikovaná cesta k získání dítěte 

do opatrovnictví od náhradní matky), a vajíčko jeho partnerky, případně jiné dárkyně. Tato 

forma je aplikována nejčastěji a zamezuje genetickému spojení  nositelky s dítětem. 

Tradiční znamená, oplodnění ženy, která bude zároveň i náhradní matkou. Tento typ 

surogace se většinou nepoužívá z důvodu toho, že v tomto případě je žena s dítětem 

geneticky propojena a hrozí, že by si mohla předání dítěte nové rodině rozmyslet. 

(Burešová, 2017) 

 

Peněžní vyrovnání je ve většině zemí zakázáno, povolena je pouze úhrada lékařských  

a jiných nákladů, jakými jsou vitamíny, oblečení, ušlý zisk, pokud žena nemůže během 

těhotenství pracovat a další výdaje spojené s těhotenstvím. Komerční druh surogace je např. 

v USA, Indii, Ukrajině. V některých zemích existují zákony, které omezují a regulují 

náhrady za tento typ možnosti mít vlastní dítě. Některé páry nebo jednotlivci, kteří se chtějí 

tímto způsobem stát rodiči, žijící v zemi, jenž nepovoluje tuto možnost, mohou cestovat do 

jiného státu, kde je to možné. 

 

Bohužel pro gaye, je plnohodnotné rodičovství, bez intervencí biologické matky, možné 

pouze pořízením si vlastního potomka s pomocí náhradní matky. Jedná se o použití 

náhradní matky, která po oplodnění spermií muže a dárcovským vajíčkem vynosí gay páru 

dítě. (Burešová, 2017, s. 44) Ve skupině rodičů, kterou jsem zkoumala, byly 4 gay páry, 

kteří si takto pořídili potomka/potomky. Tito rodiče, ale byli nuceni požádat o pomoc 

kliniku asistované reprodukce v zahraničí. Ve třech případech, se to stalo na klinice v USA.  
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Vzhledem k tomu, že pro gaye je to jediná cesta k vlastnímu dítěti, cítí potřebu, aby tento 

institut byl zaveden i v ČR. Bohužel u nás funguje, ale pouze v „šedé zóně“, kdy se  

pomocí inzerátu na internetu, žadatelský pár domluví s ženou, která tuto možnost nabízí za 

peníze. Podle zásady co není zakázáno, je dovoleno k takovýmto domluvám dochází, 

nicméně, je velice nebezpečné pro žadatelský pár domlouvat se přímo s neprověřenou 

náhradní matkou bez použití agentury. 

 

8.3.1. Zdůvodnění nutnosti potřeby řešení problému 

 

Nutnost řešení vidím v neexistující legislativě na jedné straně a potřebě neplodných párů, 

pro které je toto jediná možnost mít vlastního potomka. To se týká i gay párů, pro které je 

náhradní mateřství de facto jediná legální možnost jak pečovat o dítě v partnerském vztahu 

bez vlivu matky dítěte.
116

  

Jak uvedl jeden z otců, kterému náhradní matka porodila u USA dvojčata: „Obecně mám s 

náhradním rodičovstvím v ČR problém proto, že není konkrétně ošetřeno zákonem, 

regulováno, sledováno, prostě skoro nic. Pár si může s náhradní matkou sepsat jakoukoli 

smlouvu, ale nad ní vždycky bude mít přednost právo matky na dítě - a žena, která dítě 

porodí bez ohledu na DNA původ, je jeho matka, dokud soud neurčí jinak. Tahle situace 

otevírá obrovský prostor pro nejistotu, vydírání. Zároveň je to celé tajné - žena se tím 

pravděpodobně ve svém okolí nechlubí, intended parents - tedy zamýšlení budoucí rodiče - 

to taky nevykládají na potkání. Není to nelegální, není to legální, ale stejně to není čisté, 

jasné a zjevné.“  Michal Vaníček
117

 otec dvojčat a gay aktivista  

 

8.3.2. Cíl veřejné politiky 

 

Cílem by mělo být umožnění neplodným párům nebo párům, kteří si nemohou jinou cestou, 

než formou náhradního mateřství, legálně pořídit potomka.
118

 Přijatá legislativa musí však 

znemožnit obchodování s dětmi, s náhradními matkami i s lidskými city. Náhradní 

mateřství by mělo být povoleno i gay a lesbickým párům, z důvodu nediskriminace těchto 

osob na základě sexuální orientace. 
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 K. Burešová, Homoparentalita v aspektech práva 2013, rigózní práce JUDr. Phdr., Miloš Večeřa CSC. 
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 Aktivista a respondent mého výzkumu Michal Vaníček, otec dvojčat, které se narodili v USA metodou    
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8.3.3. Otázky  

 

 Jakými nástroji veřejné politiky by měla být ošetřena možnost pro páry 

heterosexuální, gay a lesbické, využít pomoci náhradní matky a pořídit si vlastní 

biologické dítě?  

 Jak dojít k stejnému zacházení ze strany reprodukčních center s páry opačného i 

stejného pohlaví?  

8.3.4. Stav, jehož je potřeba docílit 

 

Rovnost a právo pro páry, které nemají jinou možnost, než si formou náhradního mateřství 

legálně pořídit potomka. Nebude nutno jezdit do zahraničí a pořizovat si potomky na 

klinikách v USA, Ukrajině a Indii. Nebude hrozit použití praktik, jako je oplodnění v zemi 

původu náhradní matky např. Ukrajině, aby poté přijela do České republiky porodit  

a zanechat dítě otci zde. Pokud bude vše legální, nebude se vyskytovat nelegální činnost  

a kriminalita, která může být s obchodováním s lidmi spojená.  

 

8.3.5. Cesta k cíli  

 

Je potřeba surogátní mateřství ošetřit zákonem a nastolit podmínky, které budou 

rovnocenné pro heterosexuální i homosexuální páry. Ty budou poté moci využít možnosti 

založení rodiny s vlastním potomkem pomocí asistované reprodukce s náhradní matkou 

a vlastními, nebo darovanými vajíčky.  

Lesbickým párům, které „klasické“ náhradní mateřství téměř nevyužívají, by mělo být 

umožněno těhotenství pro druhou ženu v páru jako „náhradní“.
119

 Toto by mělo být 

nastoleno formou nového zákona, nejlépe novelou Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách – náhradní mateřství, ne jen dodatkem do Občanského zákoníku jako 

je tomu dosud.  

Musí být přijata nediskriminační právní úprava, nejlépe altruistická, která se nejčastěji 

vyskytuje v legislativách evropských států. 
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Jak uvádí tatínek s osobní zkušeností s náhradním mateřstvím, respondent a gay aktivista 

David Vaníček
120

: „Celé situaci by pomohlo, kdyby pro tyto případy byla sepsána 

podrobná legislativa, která by celý proces vyjasnila, dala mu mantinely, určila hranice a 

navázala na existující právní řád. Nejsem právník, takže nijak odborně to nevysvětlím. 

Pokud by ale legislativa (zákon) určovala, za jakých podmínek může náhradní mateřství 

probíhat, jak může být žena kompenzována, jak bude probíhat situace po porodu, jaká 

smlouva je platná a že vůbec půjde sepsat předem smlouvu, která je závazná a platná, bude 

vše šťastnější, etičtější a lepší. Mohly by vzniknout specializované agentury a náhradní 

matky v Česku by se tak nerekrutovaly z řad sociálních případů, ale z řad soucítících 

altruistických žen, které chtějí někomu opravdu pomoci a změnit život (podobně, jako je to 

třeba u dárců orgánů, kteří nejsou z rodiny).“ 

 

8.3.6. Řešení 

 

Řešením je legalizace náhradního mateřství, a zároveň zrušení anonymity dárce. Je nutno 

legálně tento institut ukotvit, aby se zúčastnění nemuseli bát jak o svoje budoucí dítě,  

o vložené finance, tak možného trestního stíhání za nelegální činnost. Legalizace procesu 

zároveň zamezí tomu, aby z náhradního mateřství vznikl nelegální byznys s dětmi podobně, 

jako je tomu v Indii, v Rusku a jak tomu začíná být na Ukrajině. Ve Velké Británii nebo 

v USA existuje velice propracovaný systém, ve kterém každý ví, jaká jsou jeho práva  

i povinnosti a také jak jsou vymahatelná. Navrhuji zavedení legálního, ale bezplatného 

(pouze náhrada nákladů) systému surogátního mateřství s návazností na automatický 

přechod rodičovských práv na nové rodiče. Bohužel v České republice je právě přechod 

rodičovských práv největším problémem. Dle naší legislativy je matkou vždy jen ta žena, 

která dítě porodí. (Burešová, 2016, s. 74) Bez ohledu na to, že dítě není jejím biologickým 

potomkem, ale je pokrevně spojené s jedním z žadatelů. V tomto případě se stejně jako  

u umělého oplodnění ukazuje, že medicína jde dál, avšak právo na tuto evoluci nestačí 

reagovat. 

V zahraničí, např. v Belgii existuje i tzv. reciproční I.V.F. (vhodná forma převážně pro 

lesbické páry), kde partnerka může přijmout partnerčino oplodněné dárcovské embryo  

a fungovat jako náhradní matka ve své vlastní rodině. V Belgii toto ale není chápáno, jako 
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náhradní mateřství a platí pouze pro páry lesbických žen žijících v manželství. Toto je i 

případ jednoho, z mnou oslovených párů, se kterým jsem dělala rozhovor pro tuto práci. 

Partnerky se dohody, že těhotná bude pouze jedna z partnerek, která „vynosí“ dítě té druhé, 

která ze zdravotních důvodů nemohla otěhotnět, respektive nemohla dítě donosit. 

Rozhodly se tak po několikátém potratu jedné z nich (dárkyně).  

„Jedno dítě máme od partnerky, ale já jsem také chtěla vlastní - biologické. Mám, ale 

zdravotní problémy a lékaři mi zkoušet další otěhotnění po několika potratech nedoporučili. 

Lucie se nabídla, že naše druhé dítě vynosí. Dala mi tím neuvěřitelný dar, vlastní dítě,  

a zároveň tím ještě uspokojila potřebu být podruhé matkou a porodit dítě. Těhotenství nás 

ještě více spojilo a naši rodinu propojilo.“ Magda, biologická a zároveň sociální matka 

žijící v Lucembursku. 

Po zjištění všech informací týkajících se surogátního mateřství, a po konzultaci  

s JUDr. Kateřinou Burešovou, jsem došla k názoru, že v České republice k diskriminaci 

gay a lesbických páru v otázkách náhradního mateřství nedochází. A to vzhledem k tomu, 

že tento institut není v ČR legislativně regulován a neexistují zde tedy žádné limitující 

bariéry a platí stejné podmínky pro hetero i homosexuální páry. Heterosexuální i gay páry 

však chtějí mít legální možnost touto metodou dítě na svět přivést. Toto však nepramení z 

neplodnosti (v případě gay páru), ale z touhy využít tuto metodu jako cestu k biologickému 

rodičovství. Gay páry tuto nemožnost vnímají negativně a nazývají ji diskriminací. Vše 

umocňuje ještě skutečnost, že v jiných státech za určitých podmínek (občanství, národnost) 

takovýmto párům použití náhradní matky umožněno je, a v ČR je to umožněno 

prokazatelně pouze neplodným ženám v heterosexuálním páru (ač legislativně tedy 

upraveno stále není).  

9. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE  

Mezi respondenty mého výzkumu byl i pár lesbických matek, Češek dříve žijících  

a pracujících v Belgii, nyní v Lucembursku. Belgie je země, kde je od roku 2003 uznané 

manželství homosexuálů, a druhou po Nizozemí, kde je od roku 2006 legalizované 

osvojení a adopce dětí pro gay páry, a kde jsou rodiny gay a lesbických rodičů brány stejně 

jako rodiny heterosexuální.  

V rozhovoru matky zmiňují: „V Belgii na klinice jsme nikdy nepocítili ani náznak něčeho, 

co by se dalo nazvat diskriminací. Seděly jsme v čekárně společně s jinými 

heterosexuálními páry a vlastně řešili stejný problém a tím bylo otěhotnět a mít zdravé  
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a krásné dítě, po kterém jsme obě toužily. Vše proběhlo skvěle a narodil se nám krásný 

chlapeček. Na klinice jsme měli stále v zásobě sperma dárce, pokud bychom se rozhodly 

pro druhé dítě. Nemusely jsme se nijak přetvařovat, ani lhát, nebo vydávat se za sestry 

nebo něco podobného. Také jsem měla možnost být při samotném zákroku oplodnění, 

z čehož jsem měla upřímnou radost a mohla vše prožívat s přítelkyní. Přály bychom všem 

našim kamarádkám lesbám, které chtějí otěhotnět na klinice s dárcem, aby jim to bylo 

umožněno bez strachu, stresu a přetvářky jako v Belgii.“ Lucie a Magda, matky  

a partnerky. 

 

Zajímavostí je, že v Belgii žije mnoho politiků, kteří sami přiznávají homosexualitu. Byl to 

i ministerský předseda Elio di Rupo (premiérem 2011-2014),
121

 který se přihlásil ke své 

homosexualitě, starostové měst i vlámský ministr školství v letech 2009-2014 Pascal Smet. 

Na stejné vlně coming outů je i lucemburská politická scéna, kde nynější premiér Xavier 

Bettel je přiznaný gay,
122

 který se již jako premiér oženil se svým dlouholetým přítelem. 

Gay je i místopředseda jeho vlády Etienne Schneider.
123

 

 

Nabízí se tedy otázka, zda je možné, aby i u nás měli gayové stejná práva a možnosti jako 

mají občané Belgického království, kde již od roku 2003 mají všichni občané bez ohledu 

na sexuální orientaci stejná práva a na základě „příkladů dobré praxe“, přenést tento model 

k nám.  

Bariéry jsou podle mého názoru spíše politické, neboť administrativně není proces nijak 

náročný a lze ho nastavit stejně jak pro páry heterosexuální tak homosexuální.  

Legislativa, která by mohla být přenesena a aplikována v České republice:   

 I.V.F. pro homosexuální i heterosexuální ženy omezené pouze věkovou hranicí 
124

 

 Manželství pro gaye a lesby se všemi náležitostmi jaké platí pro heterosexuály 

 Adopce dětí pro homosexuální i heterosexuální páry 

 Automatické rodičovství pro partnera/manžela(ku) biologického rodiče 
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 Možnost recipročního I.V.F,  kdy vajíčko daruje jedna partnerka a druhá porodí dítě 

 Cílené adopce – matka si vybere pár, který si později dítě adoptuje, čímž se snižuje 

množství dětí umístěných v pěstounské péči, neboť matka zná rodinu, která její dítě 

adoptuje 

 

Náhradní mateřství, které zde také řeším, je v Belgii povoleno pouze v altruistické formě 

(převážně mezi rodinnými příslušníky) a pouze pro občany Belgie. Nutno dodat, že stejné 

podmínky platí jak pro heterosexuální, tak pro lesbické a gay páry. Nevzniká zde tedy 

diskriminace. Podle mého názoru by měla jít Česká republika v otázkách surogátního 

mateřství svou vlastní cestou. Pouze nám může sloužit za příklad např. Velká Británie  

a Belgie, kde funguje altruistická cesta náhradního mateřství, nebo USA, či Řecko, kde 

funguje náhradního mateřství na komerční bázi.  

 

Jak uvádí matka žijící v Belgii: Máme asi velké štěstí (doufám, že to nezakřiknu). Ale zatím 

jsme se skutečně s žádnou diskriminací nesetkaly. V reprodukčním centru v Bruselu, tady 

v Lucembursku v porodnici s oběma dětmi jen vřelé přijetí, žádné udivené pohledy, tady je 

to naprosto normální. Do Belgie jezdí plno lesbických párů ze zahraniční, kde není tento 

druh umělého oplodnění zákonně povolen, tak jsou na to v centrech I.V.F zvyklí. Ve školce  

i ve škole to samé. Kolegové v práci to také všichni vědí. Dětský lékař také. Opravdu se  

v každodenním životě s ničím nepěkným nesetkáváme (zatím!!). Je možné, že to přijde 

později, až bude syn chodit do školy a kamarádi ho začnou obtěžovat dotazy, ale doposud 

ťuk ťuk nic“ uvádí Magda, sociální matka 

 

V odpovědi na otázku, zda pocítila tato česká rodina žijící v zahraničí v každodenním 

životě diskriminaci, jedna z matek odpověděla: „V Lucembursku ne. Nad naši rodinnou 

situaci se nikdo nepozastavuje, všichni nás respektují. Nemožnost zapsat partnerku do 

rodných listů dětí vyplývá z české legislativy. Kdybychom byly s dětmi občany 

Lucemburska, mohla by je partnerka adoptovat. Právě z tohoto důvodu se o získání 

lucemburského občanství budeme snažit. Důležitým faktem je to, že náš zaměstnavatel 

(instituce EU) partnerku jako rodiče uznává a přiznává jí veškeré rodičovské výhody 

(finanční příspěvky, rodičovskou dovolenou apod.),“ uvádí její přítelkyně a biologická 

matka dvou synů, Lucie 
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Nejen na tomto příkladu lze dokumentovat, že v Evropě, ale i mimo ni existují státy, kde je 

antidiskriminační politika otevřená potřebám minorit. V tomto případě homosexuálních 

osob funguje již bezmála 18 let (např. Nizozemí, stejnopohlavní sňatky od 1. dubna 2001). 

Je tedy jen na našich tvůrcích politik, politicích a veřejnosti, jakou cestou se vydáme a jaké 

„příklady dobré praxe“ a odkud převezmeme. Pozitivních příkladů je opravdu mnoho. 

 

10. SHRNUTÍ VÝSTUPŮ STUDIE 

Díky svému výzkumu a pomocí aplikování teoretického rámce diskriminace na základě 

sexuální orientace, jsem identifikovala dvě základní bariéry, jež způsobují nestejný  

a právně nerovný rodinný život duhových rodin a dětí v nich žijících. 

Je to nemožnost lesbických párů legálně otěhotnět pomocí asistované reprodukce a je to 

také obava o budoucnost dítěte vzhledem k nemožnosti přiosvojení jeho nebiologickým 

rodičem.  

Tyto bariéry existují pouze pro lesbické a gay páry, tudíž podle mého názoru  

a podkladů z výzkumu, dochází v České republice k diskriminaci této skupiny občanů  

na základě sexuální orientace.  

V obou těchto bodech byly naplněny podmínky diskriminace, kde s homosexuálními páry 

je “odlišně zacházeno (oproti párům heterosexuálním) ve srovnatelných situacích 

(rodičovství, žádost o umělé oplodnění, dědictví, nárok na střídavou péči, zastupování 

dítěte před úřady) bez rozumného odůvodnění.“ 

Toto mi bylo potvrzeno rodinami v odpovědích na mou otázku, zda „se cítí jako 

homoparentální rodina v České republice diskriminována. 

V odpovědi na první otázku mého výzkumu a tou je zda: „Jsou LGBT rodiny vytěsněny 

z veřejného života, nebo jinak ostrakizovány na základě své sexuální orientace?“, byla 

odpověď negativní. Mnou zkoumané rodiny neměly vůbec žádné nebo skoro žádné 

negativní zkušenosti ani s institucemi jako jsou škola, školka, lékaři, ani s vytěsněním  

ze společnosti.  

Výzkum prokázal, že ani v každodenním životě rodiny nedochází ze strany veřejnosti 

k situacím, které by se daly popsat jako diskriminační, případně by tyto rodiny vytěsňovaly 

ze společnosti. Nebyly tedy splněny podmínky teoretického rámce ostrakizmu, kdy jsou 
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ostrakizovaní jedinci částečné nebo úplné ignorováni a kolektivem trestáni nebo někdy je 

odstrčení použito jako forma nátlaku. (Wiliams, 2001, s. 48)  

Opačného výsledku jsem ale dosáhla při zkoumání situací a procesů, které má v gesci stát, 

a to formou zákonů a procesů uskutečňovaných skrze úřady, které mu podléhají. Na otázku, 

zda rodiny „pociťují diskriminaci ze strany úřadů, úředníků a státních institucí jako jsou 

matriky, či ze strany státu jako nositele legislativy“, byly odpovědi ve většině případů 

kladné. Výsledek ukazuje, že diskriminace se ze strany státu vyskytuje v souvislosti 

s nekompatibilní, či neexistující legislativou, jež nepočítá s tímto typem rodinného 

uspořádání ve kterém se stejnopohlavní rodiny nacházejí.  

Přínosem této práce je dle mého názoru důkaz, že Arrowova teorie diskriminace, která byla 

původně určena k aplikaci v pracovním právu, na pracovní podmínky zaměstnanců, a na 

vztah firma versus zaměstnanec, je taktéž aplikovatelná v souvislosti s životem 

homoparentálních rodin a jejich vztah ke státu. Aplikace teorie, která ukazuje závislost 

rodin a státu je další formou prohloubení této teorie.  

Druhým a domnívám se, že neméně podstatným přínosem této práce je můj návrh  

na kompletní změnu pohledu na užití asistované reprodukce v léčbě neplodnosti. Jak jsem 

již zmínila, neplodnost v některých případech nelze přesně specifikovat Existuje  

tzv. chronická neplodnost, která není lékařsky potvrzena, ale způsobuje ji kombinace 

faktorů, kdy např. jedna žena může otěhotnět s jedním mužem, s jiným však nikoliv. 

Navrhuji proto zásadní řešení a tím je změna lékařského zákroku při prokázané neplodnosti 

z léčebné metody na službu, která bude využita v případě, že je jí potřeba. V mém návrhu 

nebude nutno dokládat zdravotní dokumentaci o neplodnosti, ale bude záležet na 

rozhodnutí příjemců této služby.  

V případě náhradního mateřství, kde se o diskriminaci vůči homoparentálním rodinám ani 

gayům a lesbám nejedná, navrhuji legislativně ošetřit tak, aby tento proces vystoupil 

z „šedé zóny“ a nedocházelo k domluvám, podplácení a nelegální či riskantní činnosti. 
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11. DOPORUČENÍ KE ZMĚNÁM 

Následující řádky shrnují návrhy na změny vedoucí k důstojnému životu stejnopohlavních 

rodin, s ohledem na zmiňované bariéry, které jim brání naplnit rodičovství stejně, jako 

heterosexuálním párům. Jedná se o početí pomocí umělého oplodnění bez zdravotních rizik 

pro lesbické ženy, možnost legálního a tudíž nerizikového využití institutu náhradní matky 

a zlegalizování vztahu dítěte se sociálním rodičem formou osvojení v již existujících 

duhových rodinách tak, aby se naplnilo poslání politiky rovných příležitostí, spokojenosti 

občanů a zároveň zajištění demografického nárůstu obyvatelstva České republiky. 

 

Navrhovala bych tuto posloupnost změn:  

První změnou, by mělo být přijetí novely zákonu o RP: 

a) Zákona o osvojení  

Novela by měla být přijata s ohledem na práva dítěte a prokázanou diskriminaci dětí, které 

již ve stejnopohlavních rodinách žijí. Pokud by novela nebyla přijata, hrozí případ, kdy dítě 

po smrti biologického rodiče automaticky nebude ponecháno v péči sociálního rodiče, ale 

vše musí v současné době řešit a rozhodnout soud. Dále dítě nemá nárok na výživné  

v případě rozchodu rodičů (a následného zrušení registrovaného partnerství), čímž se může 

v budoucnu vystavit chudobě a strádání.  

 

Druhou změnou by mělo být: 

b) Nastavení pravidel pro surogátní mateřství a institut náhradní matky 

Surogátní mateřství není v české legislativě upraveno žádným zákonem, respektive není 

ani povoleno ani zakázáno. Je tedy důležité tato pravidla nastavit zcela v souladu s naším 

právním řádem, aby nedocházelo k situacím ohrožujícím dítě, rodiče, nebo náhradní matku. 

Pokud zde není tento proces zákonně ošetřen, ale reprodukční centra ho poskytují jako 

jednu z variant pro neplodné páry (kdy je neplodnost prokázána u ženy z žadatelského 

páru), dochází později k situacím, kdy se páry domluví s náhradní matkou přes internet. 

Pokud si ale matka předání dítěte později rozmyslí, nemají páry žádnou právní cestu jak 

své biologické dítě (dárcem spermatu je ve většině případů muž ze žadatelského páru) 

dostat zpět. 

 

K problematice surogátního mateřství dodává ještě JUDr. Kateřina Burešová: „Z mého 

pohledu nejbezpečnější a nejlepší cesta jak vyřešit institut náhradního mateřství bych 
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viděla v Kalifornii. Objednatelský pár a náhradní matka uzavírají dohody, které obsahují 

snad všechno, co se může stát. Stojí u toho agentury (je to drahé, ale současně se eliminují 

problémy do budoucna). A před narozením dítěte ještě dohodu schvaluje soud a určuje 

právní rodičovství. Znamená to, že náhradní matka je "jen" nosičkou dítěte a nemá žádná 

rodičovská práva už v prenatálním období. Tím se eliminují i neshody nad případnými 

zákroky v těhotenství (např. redukce vícečetného těhotenství).“  

 

V pořadí třetí změnou, by mělo být přijetí: 

c) Novely zákona o specifických zdravotních službách 

Tato novela by měla obsahovat článek o změně asistované reprodukce z léčebného zákroku  

na službu, čímž by se tento způsob stal důstojnou formou početí dítěte i pro lesbické ženy 

v páru.. Pro naplnění této změny, je nutno přesvědčit politiky a veřejnost o správnosti 

tohoto rozhodnutí, s ohledem na právo ženy mít dítě, a rovněž s ohledem na rovné 

příležitosti a zacházení pro všechny. Tato transformace by měla být podpořena informační 

kampaní, která zajistí informovanost jak veřejnosti, tak i příjemkyň služby, čímž budou 

poskytnuty informace o nových trendech ve společnosti a nových možnostech, které jsou 

pomocí vědy a výzkumu realizovatelné. 

 

Lze předpokládat, že bude navazovat další změna a tou je zavedením institutu: 

d) Manželství pro homosexuály 

Přijetí zákona o zrovnoprávnění svazků osob stejného a opačného pohlaví v českém 

právním řádu, by poskytlo plošné zrušení bariér života (kromě surogátního mateřství) 

duhových rodin. Nastala by rovnost pro všechny svazky se stejnými právy a povinnostmi. 

Tato diplomová práce nemá připomínat kampaň za zavedení stejnopohlavního manželství, 

nicméně už s ohledem na děti, které již v těchto rodinách vyrůstají, by toto byla 

nejvhodnější forma, jak jejich roli v rodině legalizovat. V registrovaném partnerství rodičů 

si dítě může připadat jako někdo navíc, „s kým se nepočítá“, naopak v rodině ztvrzené 

svazkem manželským si dítě přirozeně najde své místo. Řešením je tzv. „manželství pro 

všechny“, stejný název je používán i v kampani projektu Mluvme o manželství a Jsme 

fér,
125

 ve kterém jde o informování veřejnosti a politiků, o rozdílnosti manželství  

a registrovaného partnerství, který většina populace vnímá, jako stejný.
126

 Později 

uzákonění manželství pro osoby stejného pohlaví.  

                                                 
125 Manželství férové pro všechny http://www.jsmefer.cz/ 
126

 https://www.praguepride.cz/?p=5765 Manželství vs. registrované partnerství – srovnání právních úprav 

https://www.praguepride.cz/?p=5765
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Tento názor sdílí i JUDr. Kateřina Burešová: „Podle mého názoru je nejednoduší zrušit 

registrované partnerství, již registrované páry převést na manžele a zavést manželství pro 

páry bez ohledu na pohlaví. Pak se totiž nedá udělat chyba. Není dobré od někoho 

"opisovat", protože každý stát má právní řád trochu jiný. Lepší je jít svou cestou. Změna 

však nastat musí.“ 

 

Jak uvádí Evan Wolfson, gay aktivista z USA, který se problematikou svazků osob 

stejného pohlaví ve světě zabývá: "Nepotřebujeme nová ústavní nařízení. V Česku i v USA 

už ústava říká, že se všem má dostat stejného zacházení. Že vláda nesmí diskriminovat."
127 

 

Tento fakt byl vzat v úvahu i v sousedním Rakousku a dne 5. 12. 2017 byl odhlasován 

nový zákon o stejnopohlavním manželství, a tím se Rakousko stalo 16. evropskou zemí, 

kde budou moci homosexuálové uzavírat klasické manželství a jež se zároveň vyrovnala 

s diskriminací této skupiny občanů.
128

 Od letošního října mohou homosexuální páry 

vstupovat do manželství také v Německu. Homosexuální manželství i adopci dětí páry 

stejného pohlaví legalizoval zákon, který německý parlament přijal nečekaně na konci 

června, když kancléřka a předsedkyně Křesťanskodemokratické unie Angela Merkelová 

rozhodla proti zákonu nehlasovat.
129

 I přes to, že přijetí těchto zákonů vypadá jako nový 

evropský trend, zůstává zde mnoho zemí, včetně České republiky, kde zákon dosud přijat 

nebyl.  

 

Co musím konstatovat je fakt, že nemožnost nastolení této cesty vidím převážně v politické 

vůli, resp. nevůli tyto procesy změnit. Doporučovala bych tedy homosexuální minoritě 

věnovat se problému a přesvědčovat politiky formou lobbyingu  

 

Na podporu legalizace těchto změn by měla být použita strategie vysvětlování  

a objasňování faktů osobám, které mají možnost současnou situaci změnit. Tou je zejména 

veřejnost, která dává důvěru svým poslancům.   

 

                                                 
127

 Evan Wolfson právník a gay aktivista 
128

 Rakousko se stalo 16. evropskou zemí, kde lesby a gayové budou moci uzavírat klasické manželství 

http://www.lui.cz/co-se-deje/item/11809-rakousko-se-stalo-16-evropskou-zemi-kde-lesby-a-gayove-budou-

moci-uzavirat-klasicke-manzelstvi  
129

 Německo homosexuálům umožní sňatky i adopci dětí, rozhodl Spolkový sněm 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2167693-nemecko-homosexualum-umozni-snatky-i-adopci-deti-

rozhodl-spolkovy-snem 

http://www.lui.cz/co-se-deje/item/11809-rakousko-se-stalo-16-evropskou-zemi-kde-lesby-a-gayove-budou-moci-uzavirat-klasicke-manzelstvi
http://www.lui.cz/co-se-deje/item/11809-rakousko-se-stalo-16-evropskou-zemi-kde-lesby-a-gayove-budou-moci-uzavirat-klasicke-manzelstvi
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e) Práce s poslanci a veřejností
130

 

Velice důležité je přesvědčit veřejnost a poslance Parlamentu České republiky o potřebě 

změny, ne jen z důvodu uspokojení potřeb určité, i když ne úplně zanedbatelné skupiny lidí, 

ale hlavně zachování rovnosti, spravedlnosti a nediskriminace v zákonech a nařízeních. 

Tou je cesta „dobré praxe“ a převzetí „návodů“ ze zahraničí, například z Belgie, Spojených 

států Amerických, Španělska a jiných demokratických států.  

 

To by mohlo být uskutečněno přes poslance, nebo skupinu poslanců, v jejichž gesci je 

předkládat návrhy zákonů se sociální, popř. lidskoprávní tematikou. Tímto poslancem by 

měla být osoba, kterou bude problematika zajímat, a zároveň bude mít silný mandát  

a dobré přesvědčovací schopnosti v prosazování těchto změn směrem ke svým kolegům  

ve Sněmovně, a formou citlivého a čestného lobby
131

 přijetí zákonů ovlivnit.  

 

Další cestou, jak přesvědčit veřejnost o schopnostech homosexuálů a leseb vychovávat děti, 

je prezentovat homoparentální rodiny na veřejnosti. Jak uvádí Petra Kutálková: Dle názoru 

rodičů otevřenost vůči okolí zároveň napomáhá viditelnosti různých rodinných upořádání a 

jejich etablování ve společenském diskurzu. Je tedy i aktem, který má politický rozměr. 

Zároveň však rodiče i děti mohou pociťovat neustálý tlak, aby prezentovali „své normality“, 

a posuzování svých životních strategií jako těch, které jsou spojovány s celou skupinou 

homoparentálních rodin.  

 

Je rovněž velice důležité, aby se samy skupiny, které mají tento problém, snažily najít 

řešení, popř. návod, který by bylo možno použít na řešení situace v České republice.  

 

Důležitá jsou proto další má doporučení: 

 

f) Mezinárodní spolupráce s organizacemi se stejným zaměřením 

Sdružování se v mezinárodních asociacích pro homoparentálních rodiny jako jsou 

NELFA
132

 Network of European LGBTIQ* Families Associations – mezinárodní síť 

                                                 
130

 Článek o přesvědčování poslanců a vysvětlování potřeb homoparentálních rodin „26 poslanců podpořilo 

novelu svým podpisem“  http://proud.cz/novinky/150-26-poslancu-podporilo-novelu-svym-podpisem.html 
131

 Lobbování (z angl. lobby, původně vrátnice, předsíň, v přeneseném smyslu zájmová skupina) je soustavné 

prosazování skupinových zájmů zejména v médiích, na veřejnosti, u orgánů státu a jeho představitelů. V širší 

podobě je lobbování součástí public affairs, tzv. managementu veřejných záležitostí, kde jde již o 

profesionální lobbování, prováděné agenturami a konzultačními společnostmi. 
132

 Mezinárodní sdružení homopartenálních rodin http://nelfa.org/ 
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sdružující homoparentální rodiny: Účast na setkáních v rámci této organizace přispěje k 

přísunu nových informací a zkušeností a získávání „dobrých zkušeností“ ze zahraničí.   

 

g) Zakládání a udržení rodičovských skupin 

Velmi důležitá je existence rodičovských skupin po celé republice podle vzoru ze zahraničí 

a také příkladu první české skupiny homoparentálních rodičů
133

 „duhových rodin“, která 

vznikla v roce 2015 v Praze.
134

 (Skřivánková, 2015, s.16) 

 

Dále organizování osvětových kampaní pro veřejnost, jako např. v zahraniční konaný 

„International family equality day“ a jiné podobné akce.  

 

Klíčovým znakem zahraničních homoparentálních rodin je jejich angažovanost ve 

významných socio-kulturních organizacích, v politických stranách a neziskových 

organizacích. V České republice se zatím zástupci těchto rodin politicky příliš neangažují, 

a to pravděpodobně vzhledem k nepřítomnosti vyhraněné politické strany obhajující jejich 

potřeby. Částečně se problematice věnuje agenda strany Zelení, která ve svém programu na 

homoporentální rodiny, gay a lesbické osoby nezapomíná.  

Dále může hrát roli nedostatek času u rodin s malými dětmi. Toto může být rovněž 

znásobeno rodinou strukturou (pracující dvě matky – prokázaná platová diskriminace vůči 

mužům). Toto vše výše zmíněné může mít za následek stav legislativy v České republice 

v porovnání s našimi zahraničními sousedy (Německo, Rakousko, atd.). 

 

Společné setkávání v rámci rodičovských skupin představuje pro homoparentální rodiny 

platformu, kde mohou sdělovat své pocity, radit se s rodinami žijícími ve stejném 

rodinném uspořádání a možnost (doporučená psychology např. odbornicí na 

homoparentální rodičovství Patricií Baetens)
135

 umožnit svým dětem vidět, že nejen ony 

samy jsou z rodin, kde existují dvě matky, nebo dva otcové. 

 

 

                                                 
133

 Podpůrné rodičovské skupiny – příklady dobré praxe 
134

  Gay rodiče mají skupinu https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/gay-rodice-maji-skupinu-

20150120.html 
135

 Patricia Baetens významná belgická psycholožka zabývající se výchovou a chováním dětí ve 

stejnopohlavních rodinách. Vždy radí aby se homoparentální rodiny stýkaly, aby měli děti možnosti vidět, 

že nejsou samy a jediné na světě, kdo má stejnopohlavní rodiče. 
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ZÁVĚR  

Závěrem bych si dovolila odpovědět na otázky, které jsem položila na začátku mého 

výzkumu a shrnout poznatky z něho vzešlé. Teoretický rámec diskriminace mi sloužil jako 

startovní koncept k odpovědi na první otázku „zda jsou stejnopohlavní rodiny v České 

republice diskriminovány.“ Z mého šetření jednoznačně vyplynulo, že jsou, což jsem 

prokázala několika skutečnostmi.  

 

Za prvé, explicitním prošetřením částí zákonů, které se týkají rodiny, lékařských zákroků - 

konkrétně umělého oplodnění a daňových zákonů. Dále tato skutečnost vyplynula 

z odpovědí respondentů mého výzkumu, tedy rodičů, kteří v těchto podmínkách žijí, a kteří 

svými výpověďmi o zážitcích a skutečnostech, které každodenně zažívají, dokázali, že stát 

formou zákonů neměří stejným metrem rodičům a dětem z heterosexuálních a 

homoparentálních rodin. V některých již dříve zmíněných situacích se k nim chová 

rozdílně a nepřiznává jim stejná práva ani povinnosti. A za další aplikováním teorie 

diskriminace, kdy je ve stejných situacích s gay, nebo lesbickými páry zacházeno rozdílně. 

 

Ke zjištění odpovědi na druhou otázku, zda „jsou rodiny gayů a leseb vytěsňovány ze 

společnosti, nebo jinak ostrakizovány?“ mi jako báze posloužil teoretický rámec 

ostrakizace, který jsem aplikovala spolu s teorií nálepkování, (Giddens, 1999) která se 

jasně a prokazatelně ke gayům a lesbám vztahuje. Zajímalo mě, zda se stigmatizace osob  

z této minority automaticky přenese i na její rodiny. Odpověď zní, pro mě poměrně 

překvapivě ne, nepřenese. Jak uvedly samy rodiny v rozhovorech, většina z nich nikdy 

nepocítila žádnou formu vytlačení ze společnosti, stigmatizace, ani nenávistného chování 

ze strany společnosti. 

 

Toto zjištění bylo podpořeno studiem zákonů, které explicitně zakazují jakékoliv 

nesnášenlivé, hanlivé a jinak ohrožující chování. (čl. 1 Listiny základních práv a svobod  

a v čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.) Na tyto rodiny se 

vztahuje stejná legislativa jako na chování vůči homosexuálům jako takových. 

Podněcování nenávisti vůči menšinám v tomto případě menšinám s homosexuální orientací, 

je trestným činem, do kterého spadají i rodiny těchto osob. Samy rodiny uvádějí, že její 

členové nejsou nijak vytlačováni ze společnosti a nemají žádné, nebo skoro žádné 

negativní zkušenost ať s chováním k nim samotným tak i k jejich společným dětem. 
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Rodiče zdůrazňují skutečnost, že ve většině případů, např. při setkání s lékaři, učiteli  

a výchovnými pracovníky se rozhodli informovat o své situaci okamžitě a jít tzv. s kůží  

na trh. Tato strategie se jim osvědčila. Ke stejnému výsledku došla i Mgr. Petra Kutálková 

PhD., která uvádí:
136

 „Většina rodičů, s nimiž jsem hovořila, volí větší či menší otevřenost 

ohledně svého rodinného uspořádání, a to jak vůči institucím, tak i ve vztahu k sociálnímu 

okolí. Míra sdílených informací s okolím je situační. Zkušenosti ukazují, že otevřeně 

negativní reakce přicházejí mnohem řidčeji, než si rodiče představovali.“ Rodiče vnímají 

jako důležité dítě vychovávat tak, aby chápalo diverzitu jako pozitivní hodnotu. 

 

Třetí otázku a tou je, zda a jaký typ nastavení veřejné politiky bychom mohli do české 

legislativy aplikovat na systém fungování homoparentálních rodin, popř. jaká část 

legislativy by mohla být převzata ze zahraničí?, je odpověď komplikovanější, ale opírá se  

o velice pozitivní zkušenosti např. z Belgie, Nizozemí, Francie a Lucemburska. Jistě by to 

byla cesta, jak na jedné straně duhovým rodinám umožnit plnohodnotný a důstojný život 

v České republice, a na straně druhé, jak zachovat rovnost a nediskriminaci s ohledem 

k těmto rodinám. 

 

Pokud jde tedy o to, jak se samy rodiny cítí ve veřejném prostoru, a jak tyto rodiny veřejný 

prostor akceptuje, tak z mé analýzy a zkoumání vychází, že společnost na ně pohlíží lépe, 

nežli stát. Tyto rodiny ve většině případů vůbec nepociťují diskriminaci ze strany 

společnosti, ale velmi silně pociťují diskriminaci ze strany státu, který jim pomocí zákonů, 

které jsou z pohledu rovného zacházení diskriminační, znemožňuje a komplikuje rodinný 

život. Zásadním zjištěním tedy je, že bariéry plynou z nedostatku legislativního ukotveni.  

 

Zajímavé tedy je, že při hlasování o novelách zákonů, jako je Novela o osvojení dítěte 

partnera a o možnosti umožnění asistované reprodukce pro lesbické páry, Sněmovna 

prakticky nereflektuje hlas lidu a hlasuje proti svým voličům, jež mají rozdílný názor, lišící 

se od názoru samotných zákonodárců. (viz. Graf č. 2 a Tabulka č. 1) 

 

Touto prací bych rovněž ráda poukázala na to, že i sama dotazovaná skupina 

homoparentálních rodin má mnoho návodů k řešení problematických situací spočívajících 

v odstranění bariér, které znemožňují jejich plnohodnotný rodinný život na stejné úrovni 
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jako život rodin opačného pohlaví. Názory odborníků, zkušenosti ze zahraničí a podněty 

přímo od lidí, kterých se tato záležitost týká, hodnotím velice kladně. Jako tvůrce politiky 

bych tyto podněty zakomponovala do návrhů nastavení nediskriminační politiky rovného 

zacházení se stejnopohlavními rodinami. 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 dotazník: 

 Jsou homoparentální rodiče a jejich rodiny v České republice diskriminováni, 

nebo jsou zde porušeny rovné příležitosti? Pokud ano, můžete uvést konkrétní 

příklad, kdy jste byli diskriminováni? 

 

 Pocítili jste jako duhová rodina diskriminační chování od společnosti, nechtěl 

někdo z pracovníků (úředníci, učitelé, lékaři) pochopit vaši rodinnou situaci, 

cítili jste se odstrčeně, nebo jste zažili pocit, že vás někdo nerespektuje? - v 

tomto případě se jednalo o to zjistit, jaké strategie používají homoparentální 

rodiny ve styku se vzdělávacími institucemi, lékaři, sociálními pracovníky. 

 

 Představili jste svoji rodinnou situaci ve škole, ve školce? Jak? Jaká byla 

reakce? - obavy rodičů vždy souvisí se školní docházkou, chtěla jsem se 

dozvědět, jak jsou na střet s heteronormativními institucemi homoparentální 

rodiny připraveny popř. zda mají vymyšlenou nějako strategii (neviditelnost, 

přiznání, přiznání na dotaz atd.) 

 

 Jsou rodiny gayů a leseb z české společnosti vytěsňovány, nebo jinak 

ostrakizovány? 

 

 Jaký model nastavení veřejné politiky pro fungování a založení 

homoparentálních rodin a legislativa by měly být převzaty ze zahraničí? 

 

 Zažila jste někdy diskriminační situaci jako budoucí rodič, nebo jako rodič, jenž 

je součástí homopartentální rodiny ? Zažil/a jste někdy diskriminační situaci 

jako budoucí rodič, nebo jako rodič, který je součástí homopartentální rodiny? 

– tuto otázku jsem použila na zahájení diskuze a zjištění skutečnosti, zda vůbec 

k diskriminaci z pohledu rodin dochází. 
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 Uveďte prosím, jak hodnotíte, zda veřejné orgány nabízejí stejný přístup k 

veřejným službám párům osob stejného pohlaví jako heterosexuálním párům 

(např. pokud jde o uznávání partnerů stejného pohlaví ve školách či 

nemocnicích.)- zde šlo o poskytování informací o zdravotním stavu člena 

rodiny (dítěte či partnera). 

 

 Informovali jste o své rodinné situaci dětského lékaře? Jak? Jaká byla reakce? 

– další ze základních otázek, kterými jsem chtěla zjistit situaci každodenního 

života a strategií homoparentálních rodin v otázce „rodinného coming 

outu“ před institucemi a veřejnými orgány. 

 

 Setkáváte se s překážky, a rozdíly v zacházení (oproti heterosexuálním rodinám) 

ve vašem každodenním životě? 

 Mají homosexuální ženy v registrovaném partnerství v České republice stejný a 

rovný přístup k lékařské péči a k čerpání léčby pro neplodnost jako ženy, které 

mají mužského partnera? 

 

 Jak a za jakých podmínek bude umožněno otěhotnění lesbických ženy v 

registrovaném partnerství pomocí umělého oplodnění? 

 

 Jak a za jakých podmínek bude v České republice umožněno přiosvojení dětí 

vyrůstajících v homoparentálních rodinách druhému z partnerů? 

 Jaký charakter mají opatření politiky v oblasti zajištění stejného přístupu ke 

spravedlnosti pro děti z homoparentálních rodin. 

 Co vidíte jako největší problém života homoparentální rodiny v České republice, 

popřípadě čeho se bojíte jako sociální rodič pokud vychováváte dítě ve 

stejnopohlavním svazku s partnerem? 

 

 Nacházeli jste se v situaci v souvislosti s myšlenkou na rodičovství či v 

rodičovství jste cítili, že s vámi není jednáno stejně jako s heterosexuály? Co 

považujete jako sociální rodič za největší problém, popřípadě čeho se bojíte, 

pokud žijete ve stejnopohlavním svazku s dětmi? 
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 Uveďte prosím, jako hodnotíte míru správních a procesních překážek při životě 

v partnerství osob stejného pohlaví, které není veřejně potvrzeno, ve vaší zemi 

(např. v neregistrovaném partnerství). 

 

 Uveďte prosím, jak hodnotíte, zda veřejné orgány nabízejí stejný přístup k 

veřejným službám párům osob stejného pohlaví jako heterosexuálním párům 

(např. pokud jde o uznávání partnerů stejného pohlaví ve školách či 

nemocnicích. 
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RESUMÉ 

 

V mé práci jsem provedla 20 rozhovorů s rodinami a 3 expertní rozhovory s experty  

na právo, sociální problematiku gay a lesbického rodičovství a dále jsem konzultovala 

odborné lékařské otázky umělého oplodnění a surogátního mateřství s ředitelkou 

reprodukčního centra. Z rozhovorů s rodinami jsem identifikovala 3 hlavní oblasti, které 

homoparentální rodiny považují za problémové až diskriminační, a které je podle jejich 

názoru potřeba řešit. Každou z těchto oblastí jsem zvlášť analyzovala, provedla jsem 

desktop research, vyhledala informace, zákony i předchozí výzkumy týkající se rodiči 

zmiňovaných bariér. Za použití teoretických rámců diskriminace na základě sexuální 

orientace a dále teoretického východiska ostrakizovaných rodin jsem z hlediska veřejné 

politiky identifikovala oblasti, ve kterých k diskriminaci dochází. Z mého výzkumu 

vyplývá, že jednoznačně dochází k diskriminaci dítěte/dětí v homoparentálních rodinách, 

neboť podle specifikace diskriminace se těmto dětem nedostává stejného zacházení jako 

dětem z rodin heterosexuálních.  

 

V otázce přístupu asistované reprodukce pro lesbické ženy jsem zjistila, že k jejich 

diskriminaci nedochází, i přes to, že samy ženy cestu k dítěti pomocí umělého oplodnění 

na klinice za diskriminační považují. Pokud se ale jedná o lesbické páry v registrovaném 

partnerství, diskriminace při léčbě asistovanou reprodukcí zde existuje. Pokud je páru muž 

a žena asistovaná reprodukce umožněna, měl by mít stejné podmínky i lesbický pár 

registrovaných žen.  

 

Další oblastí, která je bariérovou pro gay a lesbické občany je možnost použít metody 

surogátního mateřství jako cesty stát se rodiči. V této oblasti k diskriminaci nedochází, 

neboť není prakticky nijak legislativně zaštítěná. Není tudíž poskytována ani párům 

heterosexuálním. I přes to k náhradnímu mateřství dochází. Ze strany reprodukčních center 

je nabízena možnost oplodnění surogátní matky.(kterou si heterosexuální pár musí zajistit 

sám). Dochází pouze k neposkytnutí léčby ze strany reprodukčních center gay a lesbickým 

párům, neboť náhradní mateřství je u nás aplikované pouze jako léčba pro ženu, u které 

byla diagnostikována neplodnost.  
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To, že surogace může být využita jako cesta k rodičovství pro gay páry, stejně jako 

asistovaná reprodukce pro lesbické páry, i přes to, že tyto páry netvoří „nemocní lidé“  

a nejsou neplodní, by mělo být bráno v potaz. Evropská vědecká společnosti pro 

embryologii a umělé oplodnění doporučuje ve svém prohlášení z roku 2014, aby při léčbě 

pomocí metod asistované reprodukce bylo bráno v potaz, že kategorické odmítání přístupu 

k těmto metodám gayům a lesbám nelze sladit s perspektivou lidských práv a při 

posuzování aplikace jednotlivých metod je důležité vyhnout se používání dvojitých 

standardů. Dále ve svém prohlášení zdůrazňuje, že pokud jsou vědecké metody tak daleko, 

že mohou pomoci lidem uspokojit jejich potřeby, měly by se v dobrém úmyslu aplikovat.  

 

SUMMARY 

 

The thesis is trying to analyse the situation of homoparental families in the Czech republic. 

To get to know what families think, feel and live, I have made 20 interviews with those 

families. Than I have conducted 3 interviews with experts on law, social issues of gay and 

lesbian parenting, and I have also consulted the specialist - director of the reproduction 

center, with medical questions about artificial insemination and surrogacy. From interviews 

with families, I have identified 3 major areas that homoparent families consider as 

problematic and discriminatory (in their view) and which must be solved out.  

 

I have analyzed each of these areas, have made desktop research, including legislation 

basis and already published researches. Using the theoretical frameworks of discrimination 

on the basis of sexual orientation and the theoretical framework of the ostracism, I have 

identified the areas in which discrimination takes place. The result is that there is a clear 

discrimination of the child/children living in homoparental families. Because of the lack of 

legislation these children are not treated equally as children from heterosexual families 

(according to the discrimination specification). 

 

Regarding the approach of assisted reproduction for lesbian women, I found out that they 

are not discriminated, but as a lesbian couple in registered partnership they are 

discriminated in assisted reproduction treatment process according the Czech law. 

 

Another area which should be open to gay and lesbian couples and they are now banned 
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from, is a surrogacy. According my research there is no discrimination in this area, because 

it is practically not legally enforced.  

 

The fact that surrogacy can be used as a way to parenting for gay couples, as well as 

assisted reproduction for lesbian couples, despite the fact that the persons in couples are 

not infertile, should be taken into account.  

 

The European Society for Human Reproduction and Embryology stresses in its Statement 

from 2014, that categorically denying access to any of these groups cannot be reconciled 

with a human rights perspective. If there are concerns about the implications of assisted 

reproduction on the wellbeing of any of the persons involved, including the future child, a 

surrogate mother or the applicants themselves, these concerns have to be considered in the 

light of the available scientific evidence. When doing so it is important to avoid the use of 

double standards. More research is needed into the psychosocial implications of raising 

children in non-standard situations, especially with regard to single women, male 

homosexual couples and transsexual people. 


