
Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením 
navrhovaných změn 

 
HLAVA III 

 
NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ 

 
§ 5 

 
 Partnerství nevznikne, jestliže prohlášení trpělo podstatnou vadou, spočívající 
zejména v nedostatku svobodného a úplného projevu vůle, nebo pokud bylo prohlášení 
učiněno v omylu týkajícím se právního úkonu vzniku partnerství. Partnerství nevznikne ani 
tehdy, jestliže ani jedna z osob, které prohlášení učinily, nebyla v té době občanem nebo 
pokud bylo partnerství uzavřeno na základě nepravdivých údajů, které některá z osob 
vstupujících do partnerství úmyslně uvedla v dokladech požadovaných k prohlášení. 
  

§ 6 
  
 (1) Vzniklo-li partnerství přes to, že vstupu do partnerství bránil zákonný zákaz, soud 
prohlásí partnerství za neplatné. 
  
 (2) O partnerství, které bylo prohlášeno za neplatné, se má za to, že nevzniklo.  

 
§ 7 

  
 (1) Návrh, aby soud prohlásil, že partnerství nevzniklo nebo že je neplatné, může 
podat ten, kdo na věci prokáže právní zájem. 
  
 (2) To, že partnerství nevzniklo nebo že je neplatné, rozhodne soud i bez návrhu. 
 

(3) Neprodleně poté, kdy soud určí, že partnerství nevzniklo nebo jej prohlásí za 
neplatné, rozhodne o povinnostech a právech partnerů ke společnému dítěti, které 
není plně svéprávné.  
 

(4) O povinnostech a právech dvou osob, jejichž partnerství nevzniklo nebo 
bylo prohlášeno za neplatné, ke společnému dítěti, které není plně svéprávné, platí 
obdobně ustanovení občanského zákoníku o povinnostech a právech rozvedených 
manželů ke společnému dítěti.  
 

 
HLAVA IV 

 
POVINNOSTI A PRÁVA PARTNERŮ 

 
§ 8 

  
 (1) Partneři mají v partnerství stejné povinnosti a stejná práva.  
 

(2) O záležitostech partnerského soužití rozhodují oba partneři společně; 
nedohodnou-li se v podstatných věcech, rozhodne na návrh některého z nich soud. 

 
(2) O záležitostech partnerského soužití a záležitostech dětí vychovávaných 

v partnerství, které nenabyly plné svéprávnosti, včetně volby umístění rodinné 
domácnosti, popřípadě domácnosti jednoho z partnerů a dalších členů rodiny, stejně 
jako o způsobu života rodiny, rozhodují oba partneři společně po vzájemné dohodě.  
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(3) Nedohodnou-li se partneři o podstatné záležitosti rodiny, rozhodne na návrh 

některého z nich soud, který může nahradit svým rozhodnutím souhlas druhého 
partnera, odmítá-li svůj souhlas v takové záležitosti rodinného života bez vážného 
důvodu a v rozporu se zájmem rodiny, anebo není-li schopen vůli projevit. Soud však 
vede partnery především k dohodě a rozhoduje s přihlédnutím k zájmům rodiny. 

 
(4) Partner je povinen při volbě svých pracovních, studijních a podobných 

činností brát zřetel na zájem rodiny, druhého partnera a nezletilého dítěte, které 
nenabylo plné svéprávnosti a které žije spolu s partnery v rodinné domácnosti, a 
popřípadě dalších členů rodiny. 

 
(5) Každý z partnerů přispívá na potřeby života rodiny a potřeby rodinné 

domácnosti podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností tak, 
aby životní úroveň všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná; poskytování 
majetkových plnění má stejný význam jako osobní péče o rodinu a její členy. 

 
§ 9 

 
(1) Partner je oprávněn zastupovat druhého partnera v jeho běžných záležitostech, 

zejména přijímat za něho běžná plnění, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 
 

(2) Jednání jednoho z partnerů při obstarávání běžných záležitostí partnerství 
zavazuje oba partnery společně a nerozdílně; to platí pro závazky vzniklé v době trvání 
partnerství, i v případě, že partnerství následně bylo prohlášeno za neplatné nebo zaniklo. 
  

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí, jestliže jiné osobě bylo známo, že druhý 
partner účinky vyplývající z těchto odstavců proti ní výslovně vyloučil. Také soud může na 
návrh partnera pro něho vyloučit následky budoucího právního jednání druhého 
partnera vůči třetím osobám. Taková opatření se netýkají právních jednání, jimiž 
partner obstarává běžně nezbytné životní potřeby rodiny a jejích členů, zejména dětí, 
které nenabyly plné svéprávnosti. 

 
(4) V ostatních záležitostech rodiny právní jednání jednoho partnera zavazuje a 

opravňuje oba partnery společně a nerozdílně, dal-li druhý partner k právnímu jednání 
partnera souhlas; ustanovení § 8 odst. 3 se použije obdobně. Nedovolá-li se však 
partner, který s právním jednáním druhého partnera nesouhlasí, pomoci soudu 
předem, může se dovolat neplatnosti takového právního jednání. 

  
(5) Nežijí-li partneři spolu za situace uvedené v § 13 odst. 4, právní jednání 

jednoho partnera v záležitostech rodiny druhého partnera bez jeho souhlasu 
nezavazuje ani neopravňuje. 
 

*** 
§ 13 

 
(1) Existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti 

odpovědnosti 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. 
 

(2) Trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte, 
pokud tento zákon nestanoví jinak. 
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(3) Pokud jeden z partnerů pečuje o dítě a oba partneři žijí ve společné v rodinné 
domácnosti, podílí se na výchově dítěte i druhý partner; povinnosti týkající se ochrany vývoje 
a výchovy dítěte se vztahují i na tohoto partnera.  

 
(4) Žije-li s jedním z partnerů společné dítě partnerů, vůči kterému mají oba 

vyživovací povinnost, popřípadě nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a 
které je svěřeno do péče partnerů nebo jednoho z nich, a druhý partner opustí 
rodinnou domácnost, aniž k tomu má důvod zvláštního zřetele hodný, a odmítá se 
vrátit, je tento partner povinen přispívat i na náklady rodinné domácnosti. Důvod 
opuštění rodinné domácnosti, popřípadě důvod odmítání návratu, posoudí soud podle 
zásad slušnosti a dobrých mravů.  

§ 13a 

 
 (1) Osvojitelem dítěte se může stát partner, který žije v partnerství s rodičem 
dítěte, nebo pozůstalý partner po rodiči dítěte; ustanovení občanského zákoníku o 
osvojení se použijí obdobně, pokud tento zákon nestanoví jinak.  
 
 (2) Ustanovení o osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého, se 
nepoužijí.  
 
 (3) Dítě, které bylo osvojeno partnerem svého rodiče, má postavení společného 
dítěte partnerů. Dítě si přitom zachovává své původní příjmení, které může být 
změněno postupem podle zvláštního právního předpisu11). 
 
 (4) Je-li osvojitel partnerem rodiče osvojence nebo pozůstalým partnerem po 
rodiči osvojence, nedotýká se osvojení příbuzenského poměru mezi osvojencem a 
tímto rodičem i jeho příbuznými, ani práv a povinností vyplývajících z tohoto poměru. 
_________________________________ 

11) § 72 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 

*** 
 

§ 16 
 
 Soud rozhodne o zrušení partnerství na návrh jednoho z partnerů, prokáže-li žalobce, 
že partnerský vztah již fakticky netrvá.  
  

§ 17 
  
 Jestliže se k návrhu na zrušení partnerství druhý partner připojí, soud nezkoumá, zda 
partnerský vztah již fakticky netrvá, a rozhodne o zrušení partnerství. 
 

§ 17a 
 

(1) Partnerství nemůže být zrušeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem 
nezletilého dítěte partnerů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními 
důvody. Zájem dítěte na trvání partnerství soud zjistí i dotazem u opatrovníka 
jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po zrušení 
partnerství. 

 
(2) Mají-li partneři nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud partnerství 

nezruší, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po zrušení partnerství.  
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(3) Má-li být rozhodnuto o zrušení partnerství, soud nejprve určí, jak bude každý 
z rodičů napříště pečovat o společné dítě, které není plně svéprávné, a to s uvážením 
zájmu dítěte. S tímto zřetelem se od souhlasného stanoviska rodičů soud odchýlí jen 
tehdy, vyžaduje-li to zájem dítěte. Soud vezme v úvahu nejen vztah dítěte ke každému 
z rodičů, ale také jeho vztah k sourozencům, popřípadě i k prarodičům. Soud může 
rozhodnout i tak, že schválí dohodu rodičů, ledaže je zřejmé, že dohodnutý způsob 
výkonu rodičovské odpovědnosti není v souladu se zájmem dítěte. 

 
(4) Na výkon rodičovské odpovědnosti po zrušení partnerství se obdobně 

použijí ustanovení občanského zákoníku o výkonu rodičovské odpovědnosti po 
rozvodu manželství.  

 
§ 17b 

  
 (1) Je-li to přiměřené poměrům pozůstalého partnera, především proto, že 
pečuje o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, o něž partneři pečovali, nebo 
o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, jehož rodičem je zemřelý partner, 
anebo o dítě nezaopatřené, které s pozůstalým partnerem žije, může soud na návrh 
pozůstalého partnera založit v jeho prospěch právo odpovídající věcnému břemenu 
bydlení podle okolností případu, nejdéle však do doby, než takové dítě nabude trvale 
schopnost samo se živit, a za úplatu srovnatelnou s nájemným v místě obvyklým; toto 
právo nezanikne, nabude-li dítě schopnost samo se živit jen na přechodnou dobu.   
 
 (2) Bylo-li zrušeno partnerství partnerů, jež mají společné dítě, soud na návrh 
jednoho z bývalých partnerů zruší dosavadní právo toho z bývalých partnerů, na 
kterém lze spravedlivě žádat, aby dům nebo byt opustil, a popřípadě zároveň rozhodne 
o způsobu náhrady za ztrátu práva, mají-li bývalí partneři stejné, nebo společné právo 
k domu nebo bytu, v němž se nacházela jejich rodinná domácnost, a nedohodnou-li 
se, kdo bude v domě nebo bytě dále bydlet; soud přitom přihlédne zejména k tomu, 
kterému z bývalých partnerů byla svěřena péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné 
svéprávnosti a o které partneři pečovali, jakož i ke stanovisku pronajímatele, půjčitele 
nebo jiné osoby v obdobném postavení. 
 
 (3) Bývalý partner, který má dům nebo byt opustit, má právo tam bydlet, dokud 
mu druhý partner nezajistí náhradní bydlení, ledaže mu v řízení podle odstavce 2 
náhrada nebyla přiznána; v tomto případě má právo v domě nebo bytě bydlet nejdéle 
jeden rok. Byla-li mu však svěřena péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné 
svéprávnosti a o které partneři pečovali za trvání partnerství, nebo o dítě 
nezaopatřené, které s ním žije, může soud na návrh tohoto partnera založit v jeho 
prospěch právo bydlení; odstavec 2 platí obdobně. 

 
 

Platné znění příslušné části zákona o matrikách, jménu a příjmení s vyznačením 
navrhovaných změn 

 
§ 64 

 
(1) Osvojitelé mají právo do 6 měsíců od právní moci rozsudku o osvojení, nejpozději 

však do dosažení zletilosti osvojence, zvolit osvojenci souhlasným prohlášením před 
matričním úřadem jiné jméno, popřípadě jména, než to, které má zapsáno v matriční knize. 
Má-li zapsáno pouze jedno jméno, mohou mu zvolit druhé. Je-li osvojenec starší 15 let, 
připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke změně jména nebo zvolení jiného nebo 
druhého jména nemůže dojít. 
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(2) Jde-li o osvojení manželem matky dítěte, nebo manželkou otce dítěte, práva 
uvedená v odstavci 1 mají manželé. 
 

(3) Jde-li o osvojení partnerem otce dítěte, nebo partnerkou matky dítěte, práva 
uvedená v odstavci 1 mají partneři8a). 
 

(34) Jde-li o osvojení osamělou fyzickou osobou, má práva uvedená v odstavci 1 tato 
osoba. 

 
(45) Na zvolení jména, popřípadě jmen, podle odstavců 1 až 3 4 se vztahují 

ustanovení § 18 a 62. 
 

§ 73 
 

(1) Za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě 
souhlasu obou manželů. 
 

(2) Mají-li manželé společné příjmení a je-li povolena změna příjmení jednomu z nich, 
vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí. 
 

(3) Mají-li manželé a rodiče dítěte různá příjmení, změna příjmení toho z manželů, 
jehož příjmení má nezletilý, se vztahuje i na nezletilého. 
 

(4) Mají-li partneři8a) a rodiče dítěte různá příjmení, změna příjmení toho 
z partnerů, jehož příjmení má nezletilý, se vztahuje i na nezletilého. 
 

(45) Mají-li manželé společné příjmení a jeden z nich užívá a na druhém místě uvádí 
příjmení předchozí, může jim být povolena změna pouze tohoto společného příjmení. 
 

 
Platné znění příslušné části zákona o sociálně-právní ochraně dětí s vyznačením 

navrhovaných změn 
 

§ 20 
 

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče orgány sociálně-právní ochrany 
 

(1) Osvojení nebo pěstounská péče v České republice a osvojení dětí z ciziny do 
České republiky se zprostředkuje jen na žádost fyzické osoby, která má zájem osvojit dítě 
nebo přijmout dítě do pěstounské péče (dále jen „žadatel“). Žádost občana České republiky 
nebo cizince, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu 
Evropské unie57) nebo který má na území České republiky povolen trvalý pobyt anebo který 
podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky1a) 
přechodně pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu nejméně 365 dnů, se 
podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
 

(2) Zprostředkování 
 
a) osvojení a svěření dítěte do pěstounské péče v České republice zajišťují krajské úřady, 
 
b) osvojení dětí z České republiky do ciziny nebo dětí z ciziny do České republiky zajišťuje 
Úřad. 
 

(3) Zprostředkování 
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a) osvojení se neprovádí v případě, 
 
1. že rodiče dali souhlas k osvojení dítěte předem s určením pro určitou osobu jako 

osvojitele, 
 
2. podal-li návrh na osvojení manžel nebo partner71) rodiče dítěte, pozůstalý manžel 

nebo partner71) po rodiči nebo osvojiteli dítěte, nebo 
 
3. podal-li návrh na osvojení příbuzný dítěte nebo jiná osoba blízká dítěti, u které není 

vyloučeno osvojení dítěte; 
 
b) pěstounské péče se neprovádí, podala-li návrh na svěření dítěte do pěstounské péče 
fyzická osoba dítěti příbuzná nebo fyzická osoba blízká dítěti nebo jeho rodině. 
____________________  
1a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých  
zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb. 
57) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o 
volném pohybu pracovníků uvnitř Unie. 
71) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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