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I I I .  
V l á d n í  n á v r h  

ZÁKON 
ze dne …… 2016, 

kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o registrovaném partnerství 
Čl. I 

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., 
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 
Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona 
č. 312/2013 Sb., se mění takto: 
1. V § 7 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: 

„(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.“. 
2. V § 8 odstavec 2 zní: 

„(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.“ 
3. V § 8 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí: 

„(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 
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všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná; poskytování majetkových plnění má stejný 
význam jako osobní péče o rodinu a její členy.“. 
4. V § 9 se na konci odstavce 3 doplňují věty „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.“. 

5. V § 9 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí: 
 

„(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.“. 
6. V § 13 odst. 1 se slovo „zodpovědnosti“ nahrazuje slovem „odpovědnosti“. 
7. V § 13 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „,pokud tento zákon nestanoví 

jinak“. 
8. V § 13 odst. 3 se slova „ve společné“ nahrazují slovy „v rodinné“. 
9. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(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.“.  
10. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní: 

„§ 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.  
 (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. Za § 17 se vkládají nové § 18 a 19, které znějí: 

„§ 18 
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(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 společné nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud partnerství 
nezruší, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po zrušení partnerství. 

(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. 

§ 19 
 (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, kteří pečovali o nezletilé dítě, které nenabylo 
plné svéprávnosti, 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.“. 
 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení 
Čl. II 

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 
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165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona 
č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., 
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 
Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 
333/2012 Sb., zákona č. 312/2013 Sb. zákona č. 101/2014 Sb. a zákona č. 15/2015 Sb., se 
mění takto: 
1. V § 64 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

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

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 
2. V § 64 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 
3. V § 73 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Mají-li partneři8a) a rodiče dítěte různá příjmení, změna příjmení toho z partnerů8a), 
jehož příjmení má nezletilý, se vztahuje i na nezletilého.”. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 
 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
Čl. III 

V § 20 odst. 3 písm. a) bodě 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
se za slova „osvojení manžel” vkládají včetně poznámky pod čarou č. 71 slova „nebo 
partner71)” a za slova „pozůstalý manžel” se vkládají slova „nebo partner71)”. 
Poznámka pod čarou č. 71 zní: 
„71) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 
ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 
Čl. IV 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího 
po dni jeho vyhlášení. 
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