
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, 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 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a 
legislativu dne 11.3.2016, s termínem dodání stanovisek do 11.4.2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 

Bez připomínek       

Místopředseda 
vlády pro 
vědu, výzkum 
a inovace 

Zásadní připomínka: 

Požadujeme stažení materiálu z meziresortního 
připomínkového řízení. 

Odůvodnění: 

Předkladatel si sám udělil výjimku z hodnocení dopadu 
regulace, což lze přinejmenším označit za velmi 
nestandardní. Problematika výchovy dětí je společensky a 
sociálně mimořádně citlivá a jakékoliv nové právní úpravě 
v této oblasti by měla předcházet odborná i veřejná diskuze 
za účelem dosažení co nejširšího celospolečenského 
konsensu. Předkládaný návrh zákona se v konečném 
důsledku dotkne pouze jednotlivců, pro jejichž situaci má 
však právní řád adekvátní řešení (poručnictví, svěření do 
péče, pěstounství apod.). Nově navrhovaná právní úprava 
navíc není součástí programového prohlášení vlády ani 
plánu legislativních prací a nebyla projednána v koaliční 

Neakceptováno 
Metodika hodnocení dopadů regulace směřuje ze své povahy 
k tomu, aby byly hodnoceny varianty řešení problému a byla 
vybrána ta, která bude představovat nejefektivnější řešení 
problému a povede k nejmenší administrativní a jiné zátěži 
dotčených subjektů. Tento krok má však smysl pouze tehdy, když 
zde reálně různé varianty řešení existují. Pokud zde však existuje 
zákonný zákaz určité věci, která má být umožněna, je logicky i 
právně jedinou cestou tento zákonný zákaz zrušit, neboť jinak 
nelze v právním státě postupovat. Zpracování RIA by tedy v tomto 
případě bylo nadmíru neúčelné, neboť by prakticky obsahovalo 
pouze 2 varianty – nulovou a navrženo. Varianta nulová by přitom 
nevedla k řešení problému. K tomu ostatně viz níže. 
K postupu lze uvést pouze tolik, že znění Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace umožňuje v bodě 5.5 předsedovi 
Legislativní rady vlády na žádost předkladatele udělit výjimku 
z provedení RIA z jiných důvodů než stanovených Obecnými 
zásadami. K tomuto v tomto případě rovněž došlo, jak je uvedeno 
i důvodové zprávě (str. 19). 
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radě. Považujeme za mimořádné významné, aby stát v 
nejlepším zájmu dětí podporoval rodinu a manželství muže 
a ženy namísto sociálních experimentů. 

K tématu stejnopohlavní rodiny probíhá diskuse již mnoho let a 
účastní se jí relevantní odborníci, jejichž vyjádření jsou jednotná 
v tom, že rozhodující pro dobrý vývoj dětí jsou vzájemné vztahy 
mezi rodiči, jejich láska a podpora vůči dětem a vytváření 
harmonického prostředí v rodině, nikoliv sexuální orientace rodiče 
či podoba jejich vzájemného vztahu. Důkazem této diskuse jsou i 
názory veřejnosti a průzkumy veřejného mínění, kde osvojení 
dítěte partnerem rodiče podporuje cca 3/5 osob v ČR (květen 
2015). 
K samotnému věcnému řešení lze uvést, že stávající právní řád 
adekvátní řešení problému neposkytuje a hodnocení dopadu 
regulace by k jinému výsledku ani nemohlo dospět. K uvedeným 
alternativám lze uvést, že za života alespoň jednoho rodiče dítěte, 
který plně vykonává rodičovskou odpovědnost, je z povahy věci 
nesmyslné, aby se jiná osoba s menšími právy vůči dítěti, která by 
rodiče ostatně ani nemohla plně právně nahradit, stala pěstounem 
či poručníkem dítěte či jí bylo dítě svěřeno do péče, neboť úkoly 
těchto osob plní právě rodič dítěte v rámci výkonu rodičovské 
odpovědnosti. Tyto kroky by tedy měly smysl pouze v případě, 
kdyby rodič byl své rodičovské odpovědnosti zbaven či tato byla 
omezena. Proto právo tyto kroky ani neumožňuje. Jediným 
smysluplným a právně možným krokem by bylo osvojení 
manželem či (podle návrhu) partnerem rodiče a tudíž „rozdělení“ 
plné rodičovské odpovědnosti rovnoprávně mezi tyto osoby a 
každá bude jejím plnoprávným nositelem.  
V případě úmrtí rodiče jako nositele rodičovské odpovědnosti je 
pravda možné jmenovat dítěti pěstouna, poručníka či je svěřit 
určité osobě do péče, přitom touto osobou může být vdovec či 
vdova po rodiči, jeho partner, ale i jiný příbuzný či osoba blízká 
dítěti. Tyto alternativy sice do určité míry prakticky dítěti nahradí 
péči rodiče, ale nejsou jeho plnoprávní náhradou. V zájmu dítěte 
je, aby rodiče mělo, nikoli aby jej nemělo. Proto je manželům 
umožněno, aby k osvojení manželem rodiče přistoupili již během 
manželství a tak dítěti zajistili, že bude mít v daném okamžiku 
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rodiče dva a v případě smrti jednoho rodiče mu zůstal aspoň 
druhý. Rodiny registrovaných partnerů, což je také stabilní 
statusový svazek, jak plyne ze zákona o registrovaném partnerství, 
však tuto možnost nemají. Cílem návrhu je jim přesně toto 
umožnit. Účelem je ochránit tak hlavně samotné děti od stresu 
spojeného se ztrátou rodiče a nejistou budoucností.  
Je pravda, že záměr není součásti ani programového prohlášení, 
ani koaliční smlouvy, ani Plánu legislativních prací. Nicméně 
nikde není zakázáno členům vlády předkládat návrhy neobsažené 
v těchto dokumentech, jak se ostatně i běžně děje. 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
ROZPOR 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek       

Ministerstvo 
vnitra 

K terminologii: 
Návrh používá dle našeho mínění nekonzistentní a 
nejednoznačně vymezenou terminologii ve vztahu k dítěti, 
které bylo adoptováno partnerem svého rodiče, což je 
mimo jiné dáno přebíráním jednotlivých ustanovení 
z právní úpravy manželství obsažené v občanském 
zákoníku.  
Především je dle našeho názoru třeba vyjasnit význam 
výrazu „společné dítě“, resp. „společné dítě partnerů“. 
Adopce do „postavení společného dítěte partnerů“, která 
má být umožněna navrženým zněním § 13a odst. 3 zákona 
o registrovaném partnerství, totiž jde výrazně nad rámec 
povahy institutu osvojení dítěte, když zavádí biologicky 
zcela nereálnou fikci. Biologické aspekty, kterými se vztah 
založený adopcí má co nejvíce blížit skutečnému vztahu 
vzniklému narozením dítěte, přitom zákonodárce 
zohledňuje – viz např. § 803 a 804 občanského zákoníku, v 
nichž je pamatováno na potřebu přiměřeného věkového 
rozdílu mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem i absenci 
blízkého příbuzenství. Přitom skutečnosti, že dítě je 

Vysvětleno 
Pojem společné dítě manželů vyjadřuje, že má dva rodiče, nikoliv 
jen jednoho, a že oba manželé jsou jeho plnoprávnými rodiči. 
Stejně tak pojem společné dítě partnerů bude vyjadřovat, že má 
dva rodiče a že oba partneři jsou jeho plnoprávnými rodiči. Slovo 
„společné“ je tedy nutné chápat především jako vyjádření 
právního, nikoliv primárně biologického faktu. V tomto směru je 
osvojení sice do určité míry fikcí biologického rodičovství a cílem 
osvojení je vytvořit dojem, že dítě má rodiče „od narození“ a tím 
alespoň na první pohled všem neodhalit, že dítě bylo osvojeno. Je 
pravda, že u společného dítěte partnerů bude tento fakt zjevný, ale 
stejný případ bude u osvojení samotným mužem, které je již dnes 
možné. Avšak podle § 794 a 832 občanského zákoníku má 
osvojené dítě stejné postavení jako biologické dítě rodičů (v tomto 
případě minimálně jednoho z partnerů), tj. osvojení nesmí dítěti 
přinášet žádné znevýhodnění v jakékoliv situaci. Fakt, že osvojení 
u partnerů bude více zjevné než u manželů, tedy nesmí rozhodně 
vést k jakémukoliv negativnímu postupu vůči dítěti. 
Je nutno rovněž upozornit, že rodičovství v českém právu není 
primárně založeno na biologických vazbách, resp. biologické 
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společným dítětem, není v českém právním řádu přičítána 
v podstatě žádná právní relevance – výraz „společné dítě 
manželů“ je v občanském zákoníku spíše technickým 
obratem vyjadřujícím, že jde o dítě, jehož rodiči jsou oba 
manželé. V tomto směru § 832 odst. 1 občanského 
zákoníku, jímž je navrhovaný § 13a odst. 3 zákona 
o registrovaném partnerství inspirován, deklaruje, že se 
adopcí právně nastoluje výše popsaný stav (je třeba 
pamatovat, že toto ustanovení má ještě pasáž za středníkem 
popisující jiný případ). Pro takový krok v režimu zákona o 
registrovaném partnerství není důvod, neboť jediným 
„společným dítětem partnerů“ může být právě jen dítě 
jednoho z nich adoptované druhým partnerem. Neexistuje 
žádné jiné společné („více společné“) dítě partnerů, jehož 
postavení by v předmětném případě dítě jednoho partnera 
nabývalo adopcí druhým partnerem. S ohledem na výše 
uvedené proto doporučujeme první větu v § 13a odst. 3 
vypustit pro její nadbytečnost.  
Zároveň však dáváme obecně na zvážení vhodnost 
používání pojmu „společné dítě partnerů“, přičemž je třeba 
vyjasnit jeho smysl i s ohledem na jiné výrazy – viz např. 
slovní spojení „děti vychovávané v partnerství“ v § 8 odst. 
2. Především však považujeme za nevhodné slovní spojení 
„mají-li partneři společné nezletilé dítě“ (§ 17a odst. 2) a 
„partnerství partnerů, již mají společné dítě“ (§ 17b odst. 2) 
či „každý z rodičů napříště pečovat o společné dítě“ (§ 17a 
odst. 3). 
Doporučujeme proto celkově používanou terminologii 
revidovat a sjednotit ji na pojmech, které budou 
legislativně i věcně konzistentní a budou odpovídat právní 
úpravě obsažené v zákoně o registrovaném partnerství.   

vazby nejsou primární při určování rodičovství podle práva. 
Důkazem toho jsou všechny zákonné domněnky otcovství, které 
jsou založeny nikoliv na biologických vztazích, ale na právních 
vazbách a projevech (manželství, souhlas rodiče apod.). Tyto 
domněnky a rodičovství založené na jejich základech mohou 
přitom být v úplném rozporu s biologickými vazbami, avšak tento 
fakt sám o sobě nevede k automatickému popření otcovství (§ 786 
odst. 1, 787, 790 odst. 1). Biologické vazby jsou zkoumány až 
v soudním řízení poté, co uvedené domněnky buď neuplatnily, 
nebo jsou popírány. Pokud však k návrhu na určení či popření 
otcovství nedojde, je zcela reálné, že otcem dítěte s jeho právy a 
povinnostmi je muž, který k němu žádné biologické vazby nemá. 
Argument „více společného“ dítěte není jasný. Slovo společné je 
chápáno ve výše naznačeném smyslu. 
Rozdíl mezi dítětem vychovávaným v partnerství a společným 
dítětem partnerů je právě v tom, že dítě vychovávané v partnerství 
je dítětem, jehož rodičem v právním slova smyslu je pouze jeden 
z partnerů a druhý partner se na jeho výchově pouze podílí ve 
smyslu § 13 odst. 3 zákona o registrovaném partnerství, zatímco 
společné dítě partnerů je dítě osvojené partnerem rodiče, ke 
kterému mají oba partneři rodičovské vazby. Právě u tohoto dítěte 
je pak nutné řešit postavení a situaci při zániku partnerství a 
dalších podobných situacích jako u manželství. V tomto směru 
slovo „mají“ vyjadřuje opět právní situaci, tj. že oba partneři jsou 
právními rodiči dítěte, a nikoliv biologické vztahy (tj. že partneři 
spolu děti „měli“ ve smyslu zplození). 
Text bude zrevidován, aby byl vnitřně konzistentní ve výše 
naznačeném smyslu. 
 

K čl. II: 
Navrhovaný zákon opomíjí praktické dopady související 
s realizací adopcí dětí v registrovaném partnerství, neboť 

Vysvětleno 
Návrh plně respektuje současný systém určování otcovství a 
mateřství v kombinaci s právní úpravou principů osvojení. 
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řada právních předpisů, včetně zákonů upravujících 
evidenci údajů o jednotlivých fyzických osobách (lidech), 
používá standardní terminologii otec/matka. Je přitom 
zjevné, že partner otce osvojeného dítěte nemůže být 
uveden na místo matky dítěte, stejně tak partnerka matky 
osvojeného dítěte nemůže být uvedena na místo otce tohoto 
dítěte – k tomu viz např. § 775 občanského zákoníku, podle 
nějž je matkou dítěte žena, která dítě porodila. Důvodová 
zpráva se tomuto tématu věnuje jen velmi stručně na str. 
10, když potřebu změn vidí pouze u prováděcí vyhlášky 
k zákonu o matrikách (vyhláška č. 207/2011 Sb.). 
Konkrétní zamýšlené řešení však ani v tomto případě 
představeno není. 
Doporučujeme proto, aby se předkladatel k této otázce 
jednoznačně vyjádřil, a tak bylo možné identifikovat 
rozsah a charakter potřebných změn, ať již v právním řádu 
či ve správní praxi.  
V této souvislosti rovněž doporučujeme v důvodové zprávě 
zohlednit a vyhodnotit finanční nároky, které s těmito 
změnami budou spojeny.   

Základní princip osvojení spočívá v tom, že osvojitel se stává 
plnoprávným rodičem dítěte (§ 794 a 832 odst. 1 občanského 
zákoníku) a v tomto nahrazuje plně rodiče původního (§ 833 odst. 
1 občanského zákoníku). Na základě rozhodnutí soudu o osvojení 
se osvojitel, popřípadě osvojitelé, zapíší do matriky jako rodič, 
popřípadě rodiče dítěte (§ 797 občanského zákoníku). V tomto 
směru ani občanský zákoník, ani zákon o matrikách, jménu a 
příjmení přímo neurčuje, že osvojitel-muž se zapíše jako otec 
dítěte a osvojitelka-žena jako jeho matka. Toto plyne jaksi „z 
logiky věci“. Jelikož rovněž osvojení je systematicky bráno jako 
typ poměru mezi rodiči a dětmi vedle rodičovství vzniklého na 
základě narození (viz systematika obou oddílu v příslušném díle 
občanského zákoníku), není ani speciálně upraven vznik 
otcovství/mateřství skrze osvojení a vše je řešeno jednoduše tím, 
že osvojitel je zapsán jako rodič podle příslušného pohlaví, což ale 
neplyne z právního předpisu, ale z praxe.  
Pokud nyní budeme vytvářet právně rodinu složenou z dvou 
rodičů stejného pohlaví, tj. dvou otců a dvou matek, neznamená to 
však vzhledem k výše uvedenému žádné právní překážky. Toto 
rodičovství bude vznikat na základě osvojení, nikoliv na základě 
určení při narození dítěte (viz § 775 a 776 a násl. občanského 
zákoníku). Stejně jako u jiného osvojení právo nebude primárně 
určovat, že muž se stane otcem a žena matkou a že dítě má otce a 
matku, kterým může být jen muž a žena. Již dnes by jak občanský 
zákoník, tak zákon o matrikách nebyl se vznikem stejnopohlavní 
rodiny na základě osvojení nijak v rozporu, neboť při osvojení 
nijak neurčuje, čím se nový rodič stane na základě svého pohlaví. 
Toto neurčuje ani zákon o matrikách, jménu a příjmení. Ten mluví 
o otci či matce jen v případě narození dítěte (§ 16, 17, 19), nikoliv 
však v případě osvojení. V rodném listě se rovněž mluví o 
rodičích. Jedinou nutnou změnou by pak byla nutnost vytvořit 
nového formuláře rodného listu, resp. možná matričního zápisu 
podle vyhlášky č. 207/2001 Sb., kde by buď bylo použito 
neutrální slovo rodič, nebo který by umožnil zápis dvou otců či 
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dvou matek, jak je uvedeno i v důvodové zprávě na str. 10.  
K čl. II bodu 3 – k § 73 odst. 4 o matrikách: 
Doporučujeme zvážit navrhované použití formulace 
„partneři a rodiče“ v tomto ustanovení, když oba partneři 
nemohou být zároveň biologickými rodiči dítěte. Pojem 
není zvolen zcela vhodně. 

Vysvětleno 
Obecně viz výše. Formulace je stejná jako u manželů 
v předchozím odst. 3 a má stejný význam. Ani rodičovství podle 
zákona o matrikách nemá žádnou vypovídací hodnotu o 
biologických vazbách mezi rodiči a dětmi. 

K čl. I bodu 10 – k § 13a odst. 3 zákona o registrovaném 
partnerství: 
Doporučujeme druhou větu předmětného ustanovení 
vypustit pro její nadbytečnost – možnost změny jména 
osvojeného dítěte vyplývá ze zákona o matrikách, na nějž 
je tu pouze odkazováno (a to ještě nenormativním odkazem 
– viz čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády), a použije 
se i bez tohoto odkazu. 

Akceptováno 
Bude vypuštěno. 

K čl. I bodu 11: 
S odkazem na čl. 58 odst. 2 písm. a) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme v návětí novelizačního bodu 
vypustit znak „§“ v jeho druhém výskytu. 

Akceptováno 
Bude vypuštěno. 

K čl. II úvodní větě: 
Doporučujeme do výčtu nacházejícího se v úvodní větě 
článku doplnit zákon č. 15/2015 Sb., který rovněž 
novelizoval zákon o matrikách, jménu a příjmení.  

Akceptováno 
Bude doplněno. 

K čl. II bodu 2 – k § 64 odst. 5 zákona o matrikách: 
V rámci daného novelizačního bodu by postačilo pouze 
nahradit číslovku „3“ číslovkou „4“, což by odpovídalo i 
změně vyznačené v platném znění.  

Akceptováno 
Bude upraveno. 

K čl. III úvodní větě: 
Ustanovení § 20 odst. 3 písm. a) bodu 2 zákona o sociálně-
právní ochraně dětí nebylo dosud novelizováno, čemuž 
doporučujeme textu úvodní věty čl. III uzpůsobit.   

Akceptováno 
Bude upraveno. 

K důvodové zprávě: 
V poznámce pod čarou č. 22 upozorňujeme na chybný 
odkaz na zákon o státní sociální podpoře -  jeho § 32 již 

Akceptováno 
Bude upraveno. 
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totiž byl zrušen, odkaz by měl směřovat spíše na § 31 
odst. 2.  

Ministerstvo 
zahraničních 
věci 

Bez připomínek       

Ministerstvo 
zemědělství 

Zásadní připomínka 
Požadujeme stažení materiálu z legislativního procesu, 
neboť návrh není výsledkem společenského a odborného 
konsenzu. Nebyla provedena závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů právní regulace (RIA), protože předkladatel sám 
sobě udělil výjimku z jejího zpracování.  
 
Předložení materiálu není součástí programového 
prohlášení vlády ani plánu legislativních prací a nebyl ani 
projednán v koaliční radě. Považujeme za mimořádně 
významné, aby stát v nejlepším zájmu dětí podporoval 
rodinu a manželství muže a ženy, namísto podpory 
stejnopohlavních partnerů. 

 
Předložený návrh je navíc v rozporu s úpravou rodinného 
práva obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb. (občanský 
zákoník), který do rámce rodinného práva zahrnuje vztahy 
založené na vícegeaneračním soužití a komplementaritě 
muže a ženy v manželském svazku. Ostatně ani 
zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o 
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, 
neaspiruje na subsumpci registrovaného partnerství do 
rámce rodinného práva. Navrhovaná novelizace tuto 
koncepci narušuje, spíše než jazyk normativní přitom 
využívá formu politické aspirace, čímž sugeruje potřebu 
změny občanského zákoníku jeho doplněním o 
registrované partnerství. Např. § 8 odst. 2 navrhované 
novelizace zákona č. 115/2006 Sb. zcela neúčelně uvádí 
pojem rodina vztažený bez dalšího k registrovanému 

Neakceptováno 
Metodika hodnocení dopadů regulace směřuje ze své povahy 
k tomu, aby byly hodnoceny varianty řešení problému a byla 
vybrána ta, která bude představovat nejefektivnější řešení 
problému a povede k nejmenší administrativní a jiné zátěži 
dotčených subjektů. Tento krok má však smysl pouze tehdy, když 
zde reálně různé varianty řešení existují. Pokud zde však existuje 
zákonný zákaz určité věci, která má být umožněna, je logicky i 
právně jedinou cestou tento zákonný zákaz zrušit, neboť jinak 
nelze v právním státě postupovat. Zpracování RIA by tedy v tomto 
případě bylo nadmíru neúčelné, neboť by prakticky obsahovalo 
pouze 2 varianty – nulovou a navrženo. Varianta nulová by přitom 
nevedla k řešení problému. K tomu ostatně viz níže. 
K postupu bych uvedl pouze tolik, že znění Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace umožňuje v bodě 5.5 předsedovi 
Legislativní rady vlády na žádost předkladatele udělit výjimku 
z provedení RIA z jiných důvodů než stanovených Obecnými 
zásadami. K tomuto v tomto případě rovněž došlo, jak je uvedeno 
i důvodové zprávě (str. 19). 
Je pravda, že záměr není součásti ani programového prohlášení, 
ani koaliční smlouvy, ani Plánu legislativních prací. Nicméně 
nikde není zakázáno členům vlády předkládat návrhy neobsažené 
v těchto dokumentech, jak se ostatně i běžně děje. 
K otázce rodiny a její podpory platí, že, jak je rovněž podrobně 
uvedeno v důvodové zprávě, ústavní právo ani mezinárodní právo, 
tj. pro české právo závazné normy a standardy, nedefinují rodinu 
jako rodinu „tradiční“, tj. otec/muž, matka/žena a děti (a je otázka, 
nakolik a v jakém pojetí je toto tradiční rodina) a rozhodně 
nepředpokládají, že jen tento typ rodiny bude státem chráněn a 
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partnerství v téže větě dokonce třikrát! Právě výše zmíněná 
komplementarita ženy a muže je ostatně důvodem 
vyloučení adopcí pro páry v registrovaném partnerství a 
nepředstavuje tedy nikterak diskriminaci z důvodu sexuální 
orientace, jak je v důvodové zprávě navrhované novely 
mylně tvrzeno. 

podporován. Povinností státu je podle ústavního i mezinárodních 
textu respektovat a chránit rodinný život a faktické rodinné 
vztahy, nikoliv rodinné modely. Speciální povinnost státu je pak 
chránit dítě a jeho nejlepší zájem bez ohledu na rodinný model a 
rodinné vztahy, ve kterém žije. Toto je ostatně cílem i úpravy 
rodinného práva v občanském zákoníku – ochrana práv a zájmů 
členů rodiny, ať již dětí či dospělých, nikoliv ochrana modelů a 
schémat. Míru a kvalitu této ochrany rodinného života nelze 
rozlišovat podle modelu a formy, ve které osoby svůj soukromý a 
rodinný život žijí, neboť by šlo o zakázanou diskriminaci. Proto 
rozhodně nelze tvrdit, že rodina má pouze jedinou podobu a jen 
tato podoba je hodna respektu či ochrany. Návrh nepředpokládá 
v tomto směru nic jiného než zrovnoprávnění respektu a ochrany 
především u dětí žijících ve všech typech rodin včetně těch 
stejnopohlavních. 
Vlivu různých podob rodiny na rozvoj dětí je zkoumán v různých 
zemích již přes 20 let. Na základě výzkumu je nyní obecně 
konstatováno, že rozhodující pro dobrý vývoj dětí jsou vzájemné 
vztahy mezi rodiči, jejich láska a podpora vůči dětem a vytváření 
harmonického prostředí v rodině, nikoliv sexuální orientace rodiče 
či podoba jejich vzájemného vztahu. Proto samotná forma rodiny 
bez hodnocení jednotlivých členů nemá na prospěch dítěte žádný 
vliv. Při hodnocení vlivu rodičů na prospěch dítěte je tedy nutno 
vždy zkoumat jejich charakter a vzájemné vztahy a nikoliv apriori 
hodnotit jejich pohlaví či sexuální identitu. 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
ROZPOR 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek       

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Doporučujeme návrh zrevidovat z formálního hlediska, 
neboť obsahuje řadu legislativně technických chyb, např.: 
• v bodu 2 – úvodní uvozovky by měly být uvedeny dole, 
• v bodu 3 a 5 – chybí tečka na konci bodu, 
• v bodu 6 – slovo „odstavci“ by mělo být nahrazeno 

Akceptováno 
Bude upraveno. 
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zkratkou „odst.“, 
• v bodu 7 – za slovo „konci“ by mělo být vloženo slovo 

„textu“ a dvojtečka vypuštěna, 
• v bodu 11 – vzhledem k tomu, že platné znění zákona 

neobsahuje § 18 a 19 (byly zrušeny), není důvod vkládat 
§ 17a a 17b, ale je možné tato nová ustanovení označit 
jako nové § 18 a 19. 

Návrh obsahuje z velké části úpravu obdobnou úpravě, 
která je obsažena v občanském zákoníku v případě 
manželství. Přesto, že je již stávající znění zákona o 
registrovaném partnerství v některých částech obdobné 
jako v občanském zákoníku, doporučujeme zvážit (místo 
de facto opisování občanského zákoníku) zvolení odkazu 
na obdobné použití určitých ustanovení občanského 
zákoníku. 

Neakceptováno 
Cílem je udělat předpis co nejsrozumitelnější pro jeho adresáty. 

K části první 
K bodu 11 
V § 17a odst. 2 doporučujeme zvážit vložení slova 
„společné“ za slovo „partneři“, neboť se jeví jako 
pravděpodobné, že toto ustanovení má mířit právě na 
společné nezletilé dítě.  

Akceptováno 
Bude doplněno. 

K části druhé 
K úvodní větě 
Do výčtu zákonů měnících zákon č. 301/2000 Sb. 
doporučujeme doplnit zákon č. 15/2015 Sb. 

Akceptováno 
Bude doplněno. 

K důvodové zprávě 
Doporučujeme důvodovou zprávu zrevidovat z jazykového 
hlediska, obsahuje zvýšené množství překlepů. 
Dále doporučujeme zredukovat počet poznámek pod čarou 
(160 poznámek pod čarou na 18 stranách textu), kdy 
některé lze zcela vypustit (např. odkazy na jednotlivá 
ustanovení určitého právního předpisu) a některé by bylo 
možné bez omezení čtivosti důvodové zprávy přesunout 
přímo do textu, např. do závorek. 

Částečně akceptováno 
Důvodová zpráva bude zrevidována z jazykového hlediska. 
Poznámky pod čarou jsou však vhodnou ilustrací jak stávajícího 
právního stavu, tak navrhovaného řešení z hlediska srovnatelnosti 
režimu rodiny partnerů s režimem rodiny manželů. 
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K důvodové zprávě 
V části C (str. 11) doporučujeme změnit formulaci věty 
třetí. Nepovažujeme za vhodné použít pojem „rodič“ za 
stávajícího právního stavu, kdy není možné osvojení dítěte 
partnerem rodiče. Tvrzení, že „existuje stále více rodin, 
kde oba rodiče mají stejné pohlaví“, je tedy nepřesné 
(rodičem může být zatím jen jeden z nich). 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

K důvodové zprávě 
Doporučujeme do důvodové zprávy doplnit (podle 
Legislativních pravidel vlády) zhodnocení dopadů na 
bezpečnost nebo obranu státu. 

Akceptováno 
Bude doplněno. 

Ministerstvo 
obrany 

Zásadní připomínka 
1. Ministerstvo obrany shledává předložení uvedeného 
návrhu jako nedůvodné a požaduje jeho stažení 
z legislativního procesu. 
 
Odůvodnění: Ministerstvo obrany vnímá samotný zákon 
jako zvýhodňující jednu menšinu oproti ostatním. Z 
uvedeného důvodu nelze souhlasit s předloženou změnou, 
jejímž cílem je další posílení této menšiny na úkor 
ostatních, a snaha o její zrovnoprávnění s většinovým 
pojetím rodiny. Z tohoto pohledu vnímáme uvedený návrh 
jako nesystémový. 
 
Ministerstvo obrany se dále nedomnívá, že od nabytí 
účinnosti zákona o registrovaném partnerství v roce 
2006 nastaly takové změny, které by ospravedlňovaly 
přijetí navržené předlohy. Je třeba brát v potaz, že počet 
dětí žijících se stejnopohlavními páry je řádově nižší než 
počet dětí žijících v klasických rodinách (a stejně tak počet 
homosexuálních párů je řádově nižší než počet párů 
heterosexuálních) a snaha tyto dvě skupiny zrovnoprávnit 
je nepřirozená. Počet takřka tisíce dětí, které jsou podle 
tvrzení předkladatelů v současné době vychovávány 

Neakceptováno 
Rozhodně se nedomníváme, že návrh je nesystémový, resp. není 
ani jasné, v čem by tato nesystémovost měla spočívat.  
Je pravda, že počet dětí vychovávaných ve stejnopohlavních 
rodinách není velký, byť bude zřejmě neustále stoupat, Tyto děti 
však mají naprosto stejná práva, stejné postavení a stejný nárok na 
jejich ochranu. Každé dítě má právo na nediskriminaci a na 
ochranu svého nejlepšího zájmu. Toto je ústavněprávní i 
mezinárodně-právní povinnost ČR, kterou musí plnit.  
Mezi jedno ze základních práv dětí podle Úmluvy o právech dítěte 
patří právo na plný a harmonický rozvoj osobnosti a právo 
vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a 
porozumění. Rodina jako základní jednotka společnosti a 
přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména 
dětí, musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby 
mohla beze zbytku plnit svou úlohu ve společnosti (viz preambule 
Úmluvy o právech dítěte). Jak je rovněž podrobně uvedeno 
v důvodové zprávě, ústavní právo ani mezinárodní právo, tj. pro 
české právo závazné normy a standardy, nedefinují rodinu jako 
rodinu „tradiční“, tj. otec/muž, matka/žena a děti (a je otázka, 
nakolik a v jakém pojetí je toto tradiční rodina) a rozhodně 
nepředpokládají, že jen tento typ rodiny bude státem chráněn a 
podporován. Povinností státu je podle ústavního i mezinárodních 
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homosexuálními dvojicemi, je určitě třeba vzít v potaz, 
navržená změna však pro ně žádnou faktickou změnu 
nepřináší. Kromě toho je třeba jejich situaci řešit 
komplexně, nejen z pohledu stejnopohlavního páru.  
 
Nadto je třeba uvést, že situace, na které je navržená norma 
nejvíce cílena, tedy stav, kdy jeden z partnerů zemře či je 
vážně nemocen, myslí již současný právní stav. Po 
případné smrti partnera může být dítě osvojeno druhou 
osobou ve vztahu jako jednotlivcem. Kromě toho již dnes 
má druhý z partnerů povinnost „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“ (§13, odst. 1 zákona č. 115/2006 Sb.) a 
zároveň povinnost „podílet se na výchově dítěte; 
povinnosti týkající se ochrany vývoje a výchovy dítěte se 
vztahují i na tohoto partnera“ (§13, odst. 3 téhož zákona). 
Zároveň pak existuje i vyživovací povinnost vůči dítěti, 
což uznávají i sami předkladatelé („partner je povinen 
podílet se na životní úrovni partnerské rodiny, neboť mezi 
partnery existuje vzájemná vyživovací povinnost, která má 
partnerům zajistit stejnou životní úroveň analogicky 
k vyživovací povinnosti manželů, a na této životní úrovni 
se má pak právo podílet i dítě partnera, neboť jeho životní 
úroveň má být shodná s životní úrovní jeho rodiče; v praxi 
se tedy i partner rodiče bude podílet na výživě dítěte, resp. 
na jejím finančním zajištění,“ str. 6 a 7 důvodové zprávy). 
 
Skutečnost, že zákaz osvojení dětí homosexuálním párem 
může přinášet obtíže, o kterých předkladatelé píší, byla 
v řadě případů známa již před přijetím zákona o 
registrovaném partnerství v roce 2006 (např. školský 
zákon již ve svém znění z roku 2004 umožňoval práva na 

textu respektovat a chránit rodinný život a faktické rodinné 
vztahy, nikoliv rodinné modely. Speciální povinnost státu je pak 
chránit dítě a jeho nejlepší zájem bez ohledu na rodinný model a 
rodinné vztahy, ve kterém žije. Míru a kvalitu ochrany rodinného 
života nelze rozlišovat podle modelu a formy, ve které děti svůj 
soukromý a rodinný život žijí, neboť by šlo o zakázanou 
diskriminaci. Proto rozhodně nelze tvrdit, že rodina má pouze 
jedinou podobu a jen tato podoba je hodna respektu či ochrany. 
Návrh nepředpokládá v tomto směru nic jiného než 
zrovnoprávnění respektu a ochrany především u dětí žijících ve 
všech typech rodin včetně těch stejnopohlavních. 
Stávající právní řád však adekvátní řešení problému neposkytuje. 
Za života alespoň jednoho rodiče dítěte, který plně vykonává 
rodičovskou odpovědnost, je z povahy věci nesmyslné, aby se jiná 
osoba s menšími právy vůči dítěti, která by rodiče ostatně ani 
nemohla plně právně nahradit, stala pěstounem či poručníkem 
dítěte či jí bylo dítě svěřeno do péče, neboť úkoly těchto osob plní 
právě rodič dítěte v rámci výkonu rodičovské odpovědnosti. Tyto 
kroky by tedy měly smysl pouze v případě, kdyby rodič byl své 
rodičovské odpovědnosti zbaven či tato byla omezena. Proto 
právo tyto kroky ani neumožňuje. Jediným smysluplným a právně 
možným krokem by bylo osvojení manželem či (podle návrhu) 
partnerem rodiče a tudíž „rozdělení“ plné rodičovské 
odpovědnosti rovnoprávně mezi tyto osoby, které budou každá 
jejím plnoprávným nositelem. Pokud zde nemáme dva takovéto 
plnoprávně rodiče, objevují se v návrhu popsané problémy, kdy 
dítě nemá dva plnoprávné zástupce a je v různých situacích 
fakticky omezováno a vystaveno komplikacím. Na tom nic 
nemění ani současná právní úprava, neboť sice registrovaní 
partneři mají povinnosti pečovat o společně vychovávané děti. 
Jinak to ostatně ani nejde, neboť péče o děti musí být i partnerství 
řádně zajištěna. Rodinný život však není jen o povinnostech, ale i 
o vzájemných právech, postavení a jejich rozvoji, a to jak 
v případě manželství, kde se pečující manžel může stát osvojením 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAFPQ3C3)



Stránka 12 (celkem 22) 

informace o průběhu a výsledcích studia pouze žákům 
nebo jeho zákonným zástupcům, stejně jako vyhláška o 
předškolním vzdělávání již v roce 2005 stanovila, že dítě 
může předávat a vyzvedávat ze školy pouze jeho zákonný 
zástupce). Nelze je proto používat jako argument pro 
změnu zákona, který nabyl pozdější účinnosti. Kromě toho 
lze právě například problematiku vyzvedávání dětí ze 
školky řešit prostřednictvím zmocnění, což připouští i 
samotná vyhláška. Obdobně to pak platí v oblasti informací 
o zdravotním stavu dítěte, jak ostatně uvádějí i sami 
předkladatelé (str. 7 důvodové zprávy). 
 
Sami zastánci zákona o registrovaném partnerství při 
přijímání zákona avizovali, že o osvojování dětí 
homosexuálními páry nebudou usilovat. 
 
Na závěr uvádíme, že již dnes je obdobný návrh změny 
zákona o registrovaném partnerství v legislativním 
procesu (návrh skupiny poslanců vedený jako sněmovní 
tisk 320) a předložení novely zákona, která sleduje stejný 
cíl, považujeme za nadbytečné. 

rodičem, tak v případě jiném. Stejně tak např. neformální a 
nevymahatelná vyživovací povinnost partnera rodiče nezaručí 
dítěti stejnou ochranu jako stejná povinnost rodiče právně 
upravená.  
V případě úmrtí rodiče jako nositele rodičovské odpovědnosti je 
pravda možné jmenovat dítěti pěstouna, poručníka či je svěřit 
určité osobě do péče, přitom touto osobou může být vdovec či 
vdova po rodiči, jeho partner, ale i jiný příbuzný či osoba blízká 
dítěti. Tyto alternativy sice do určité míry prakticky dítěti nahradí 
péči rodiče, ale nejsou jeho plnoprávní náhradou. V zájmu dítěte 
je, aby rodiče mělo, nikoli aby jej nemělo. Proto je manželům 
umožněno, aby k osvojení manželem rodiče přistoupili již během 
manželství a tak dítěti zajistili, že bude mít v daném okamžiku 
rodiče dva a v případě smrti jednoho rodiče mu aspoň zůstane 
druhý. Rodiny registrovaných partnerů, což je také stabilní 
statusový svazek, jak plyne ze zákona o registrovaném partnerství, 
však tuto možnost nemají. Cílem návrhu je jim přesně toto 
umožnit. Účelem je ochránit tak hlavně samotné děti od stresu 
spojeného se ztrátou rodiče a nejistou budoucností.  
Argument politických slibů a možných kompromisů není ve světle 
uvedených argumentů relevantní.  
Již projednávaná novela, ze které návrh vychází, bohužel dosud 
nebyla sněmovnou projednána. Vládní návrh by v tomto směru 
mohl mít lepší pozici. 
Připomínkové místo změnilo připomínku na doporučující. 

Zásadní připomínka 
Ministerstvo obrany nesouhlasí s formou zpracování 
návrhu, neboť se jedná o nepřímou novelu občanského 
zákoníku, což je podle Legislativních pravidel vlády 
nepřípustné. 
 
Odůvodnění: Pokud jde o samotnou formu zpracování 
zákona, zásadně nesouhlasíme s nepřímou novelizací 
občanského zákoníku, který v §3020 výslovně vylučuje 

Neakceptováno 
Je do určité míry pravda, že úprava osvojení by měla být 
komplexně v občanském zákoníku. To samé lze však říci o celé 
úpravě registrovaného partnerství jako statusového svazku. Pokud 
v roce 2012 zákonodárce rozhodl, že věci týkající se 
registrovaného partnerství zůstanou upraveny ve zvláštním 
zákoně, toto rozhodnutí respektujeme a otázky týkající se 
partnerství upravujeme v tomto zvláštním zákoně. V tomto směru 
se podle nás o nepřímou novelizaci nejedná, neboť tato 
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aplikaci ustanovení o rodinném právu na registrované 
partnerství. Předkladatelé přitom používají analogie z této 
části v předkládaném návrhu. Věcná změna nebo doplnění 
jiného zákona, tj. nepřímá novelizace, je přitom dle 
Legislativních pravidel vlády nepřípustná, o to víc 
v situaci, kdy právě rodičovství a rodina má být podle 
článku 32 Listiny základních práv a svobod výslovně „pod 
ochranou zákona.“  
Navíc upozorňujeme, že právě citovaný občanský zákoník 
v části věnované rodinnému právu výslovně uvádí, že 
„manželství je trvalý svazek muže a ženy“ (§655), přičemž 
ve stejném ustanovení uvádí, že „hlavním účelem 
manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a 
vzájemná podpora a pomoc.“ 

systematika je zachována. Systematika úpravy rodinněprávních 
otázek registrovaného partnerství ostatně plyne i z § 3020 
občanského zákoníku, který otázky registrovaného partnerství z 
ustanovení o rodinném právu vylučuje a tyto tedy musí být 
upraveny ve speciálním zákoně. Pokud ovšem bude shoda na 
komplexním začlenění registrovaného partnerství do občanského 
zákoníku, budeme to plně podporovat. 
K otázce vztahu rodiny a manželství viz výše. 
Připomínkové místo změnilo připomínku na doporučující. 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Zásadní připomínka 
Na straně 6 ve čtvrtém a pátém odstavci a na straně 7 
v prvním až čtvrtém odstavci důvodové zprávy 
předkladatel upozorňuje na nedostatky v právním řádu 
České republiky ve vztahu k právům a povinnostem, avšak 
v samotném návrhu zákona se s těmito nedostatky podle 
našeho názoru nevypořádal. Zejména se jedná o potřebu 
novelizace zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (viz 
např. § 697 odst. 1, 1635 odst. 1, § 1643 odst. 1), zákona č. 
372/2011 Sb.,  o zdravotních službách (viz např. § 31 odst. 
5), zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona [viz např. § 
21, odst. 1, písm. b)] atd. Vzhledem k tomu, že ani v 
občanském zákoníku není jasně uvedena definice rodiny a 
vychází se zejména z předpokladu, že rodinu mj. tvoří 
rodiče a dítě/děti, tak nelze explicitně ani implicitně 
dovozovat, že rodina se skládá z muže/ženy a dětí, nebo i 
muže/muže či ženy/ženy a dětí. Z tohoto důvodu 
považujeme za nezbytné doplnit návrh i o navazující 
novelizace předpisů uváděných v důvodové zprávě. 
V opačném případě je třeba v důvodové zprávě vysvětlit, 

Vysvětleno 
Uvedené nedostatky plynou z toho, že partner není právním 
rodičem dítěte s plnými rodičovskými právy a ani jeho zákonným 
zástupcem a nemůže vykonávat jeho práva. Pokud se nyní partner 
stane rodičem a zároveň zákonným zástupcem dítěte, bude moci 
vykonávat všechna oprávnění rodiče a zákonného zástupce jako 
jakýkoliv adoptivní či jiný rodič. Tím budou všechny nedostatky 
v oblasti občanského práva i jiných právních oblastí vyřešeny. 
Pokud jde o zmiňovaná ustanovení, tak partneři mají již dnes 
vzájemnou vyživovací povinnost (§10 zákona o registrovaném 
partnerství), jsou v první třídě dědiců (§ 1635 odst. 1 v kombinaci 
s § 3020 občanského zákoníku, kdy pro část třetí o dědictví platí, 
že partneři mají stejná práva jako manželé), osvojené děti se 
stávají dětmi zůstavitele (§ 794 a 832 odst. 1 občanského 
zákoníku), a jak je již řešeno výše, partner se stane plnoprávným 
rodičem a zákonným zástupcem dítěte, což vyřeší i ostatní 
zmiňované problémy. Jiné právní úpravy než ty činící z partnera 
rodiče dítěte a zajišťující mu řádnou ochranu práv v partnerství 
nejsou potřeba. Text bude upřesněn v uvedeném smyslu. 
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proč návrh tyto další novelizace neobsahuje, resp. proč je 
předkladatel nehodlá do návrhu zákona doplnit.   
Zásadní připomínka 
V předloženém návrhu zákona, resp. v návrhu novely 
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, 
není dostatečně řešena (ani v důvodové zprávě vysvětlena) 
otázka změn zapisovaných údajů v matrice. V novele 
zákona o matrikách by tedy měla být navržena konkrétní 
úprava, jak budou v návaznosti na novelu zákona 
o registrovaném partnerství nově zapisovány údaje o 
rodičích. Jedná se např. o situaci, kdy je v rodném listu 
uvedena matka (tj. ta, která dítě porodí) a otec X. Není 
však jasné, zda při zápisu otce Y, resp. po rozhodnutí 
soudu o osvojení dítěte bude matka z rodného listu 
vymazána a nahrazena druhým otcem. Pokud ano, tak 
zákon o matrikách (např. viz § 16 a 17, § 29 a následující) 
bude nutné upravit. Navrhována je totiž pouze úprava 
změny příjmení dítěte (viz § 64, § 73), což je podle našeho 
názoru nedostačující. V současné době není v zákoně o 
matrikách uvedena možnost zapsat rodiče stejného pohlaví 
a dále není umožněno, aby bylo v rodném listě možné 
zapsat více rodičů nežli dva. Tuto legislativní úpravu je 
nutné do novely zákona o matrikách doplnit. 

Vysvětleno 
Základní princip osvojení spočívá v tom, že osvojitel se stává 
plnoprávným rodičem dítěte (§ 794 a 832 odst. 1 občanského 
zákoníku) a v tomto nahrazuje plně rodiče původního (§ 833 odst. 
1 občanského zákoníku). Na základě rozhodnutí soudu o osvojení 
se osvojitel, popřípadě osvojitelé, zapíší do matriky jako rodič, 
popřípadě rodiče dítěte (§ 797 občanského zákoníku). V tomto 
směru ani občanský zákoník, ani zákon o matrikách, jménu a 
příjmení přímo neurčuje, že osvojitel-muž se zapíše jako otec 
dítěte a osvojitelka-žena jako jeho matka. Toto plyne jaksi „z 
logiky věci“. Jelikož rovněž osvojení je systematicky bráno jako 
typ poměru mezi rodiči a dětmi vedle rodičovství vzniklého na 
základě narození (viz systematika obou oddílu v příslušném díle 
občanského zákoníku), není ani speciálně upraven vznik 
otcovství/mateřství skrze osvojení a vše je řešeno jednoduše tím, 
že osvojitel se stane rodičem podle příslušného pohlaví, což ale 
neplyne z právního předpisu, ale z praxe.  
Pokud nyní budeme vytvářet právně rodinu složenou z dvou 
rodičů stejného pohlaví, tj. dvou otců a dvou matek, neznamená to 
však vzhledem k výše uvedenému žádné právní překážky. Toto 
rodičovství bude vznikat na základě osvojení, nikoliv na základě 
určení při narození dítěte (viz § 775 a 776 a násl. občanského 
zákoníku). Stejně jako u jiného osvojení právo nebude primárně 
určovat, že muž se stane otcem a žena matkou a že dítě má otce a 
matku, kterým může být jen muž a žena. Již dnes by jak občanský 
zákoník, tak zákon o matrikách nebyl se vznikem stejnopohlavní 
rodiny na základě osvojení nijak v rozporu, neboť při osvojení 
nijak neurčuje, čím se nový rodič stane na základě svého pohlaví. 
Toto neurčuje ani zákon o matrikách, jménu a příjmení. Ten mluví 
o otci či matce jen v případě narození dítěte (§ 16, 17, 19), nikoliv 
však v případě osvojení. V rodném listě se rovněž mluví o 
rodičích. Jedinou nutnou změnou by pak byla nutnost vytvořit 
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nového formuláře rodného listu, resp. možná matričního zápisu 
podle vyhlášky č. 207/2001 Sb., kde by buď bylo použito 
neutrální slovo rodič, nebo který by umožnil zápis dvou otců či 
dvou matek, jak je uvedeno i v důvodové zprávě na str. 10. 

Zásadní připomínka 
Upozorňujeme, že návrh zákona nepočítá s variantou, kdy 
za doby trvání registrovaného partnerství dojde k narození 
dětí. V těchto případech bude muset proběhnout soudní 
řízení o osvojení nebo bude uplatněno obdobné ustanovení 
občanského zákoníku jako u manželství. Tato situace také 
může nastat, jestliže dojde k osvojení dítěte registrovaných 
partnerů v cizím státě, který rozhodne o nezrušitelném 
osvojení, současně dojde i přepisu rodičů do rodného listu 
dítěte a následně se tato rodina přestěhuje do České 
republiky. Rodičovská práva, která vznikla v jiném státě, 
by měl náš stát uznat na základě mezinárodních smluv, 
obdobně jako je tomu i u ostatních heterosexuálních nebo 
jednočlenných rodin. 
Máme za to, že by mělo být v materiálu obsaženo řešení 
takovýchto situací. V této souvislosti upozorňujeme např. 
na rozhodnutí okresního soudu v Prostějově, rozsudek ze 
dne 5. 11. 2015 (p. Jindřich V., p. Franck vs. stát), a dále 
viz  zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 
soukromém, který umožňuje, aby české soudy uznávaly 
cizí rozsudky o osvojení. Považujeme za nezbytné, aby se 
předložený návrh s těmito skutečnostmi vypořádal. 

Vysvětleno 
Narození dětí přímo „do partnerství“ současné české právo 
neumožňuje. Na této otázce zákon nemá ambice nic měnit, neboť 
by to s sebou neslo výraznou reformu samotných základů 
rodinného práva ve smyslu právě určování otcovství a mateřství, 
což není v tuto chvíli aktuální ani nutné. I v případě narození 
dítěte by tedy partner/ka rodiče musel/a toto dítě regulerně osvojit.  
Co se týče osvojení v cizině, tak jeho uznání je upraveno v § 63 
odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém. To váže uznání 
osvojení mj. na jeho přípustnost v českém právu. V tomto směru 
přinese návrh tu změnu, že bude možné osvojit dítě partnera 
druhým partnerem a takové osvojení tedy bude moci být, při 
splnění dalších podmínek, uznáno v ČR. Pokud bude právní řád 
do budoucna umožňovat i osvojení oběma partnery, bude takové 
osvojení i uznáno. Návrh je však zacílen pouze na osvojení 
partnerem rodiče a proto ani v oblasti mezinárodního práva nechce 
tento rámec překračovat, neboť by pak mohl být považován za 
nekonzistentní a mohlo by jej to i ohrozit. Stejně tak pokud by 
rodičovství k dítěti vzniklo v cizině jiným způsobem než 
osvojením, tak podle § 55, 51 a 15 zákona o mezinárodním právu 
soukromém by toto rozhodnutí bylo uznáno v ČR za splnění 
procesních podmínek a pokud by se zjevně nepříčilo veřejnému 
pořádku. Zmiňovaný soudní případ právě ukazuje, že soudy umí 
věci řešit již dnes a nepovažují určení rodičovství k dítěti, které by 
podle českého práva nebylo možné, za rozporné s českým 
veřejným pořádkem. 

Zásadní připomínka 
K bodu 10 (§ 13a - právní následky osvojení)  
V navrhovaném § 13a odst. 2 a 4 se stanovuje, že ustanovení 
o osvojení zletilého, které není obdobou osvojení 

Neakceptováno, vysvětleno 
Jediným cílem návrhu je umožnit registrovaným partnerům 
osvojení dítěte jednoho z nich stejně jako to nyní zákon umožňuje 
manželům. Další kroky v tomto směru návrh v tuto chvíli nečiní. 
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nezletilého, se nepoužijí, a 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. 
Nesouhlasíme zejména s navrhovaným zněním odstavce 2. 
Požadujeme, aby bylo stanoveno, že osvojitel má 
rodičovskou odpovědnost a že rodičovská odpovědnost 
rodiče matky nebo otce dítěte, který není partnerem 
osvojitele, zaniká pouze v rozsahu stanoveném soudem. 
Dále požadujeme, aby bylo stanoveno, že následky osvojení 
se řídí ustanoveními o osvojení zletilého, které není obdobou 
osvojení nezletilého. A dále požadujeme, aby nynější návrh 
formulace odstavce 2 byl upraven jako výjimka z pravidla 
takto: nelze-li rodičovství rodiče, který není partnerem 
osvojitele, určit, nepoužijí se ustanovení o osvojení 
zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého. Určit 
rodičovství rodiče nelze v případě, kdy došlo k umělému 
oplodnění v rámci asistované reprodukce podle § 3 až 11 
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, a to oplodněním partnerky osvojitelky 
zárodečnými buňkami anonymního dárce ve smyslu § 3 
odst. 4 písm. c) cit. zákona. 
Následky osvojení nezletilého podle občanského zákoníku 
spočívají v úplném zrušení příbuzenského poměru 
osvojence vůči rodiči, který není partnerem osvojitele a 
členům jeho rodiny, včetně případných (polorodých) 
sourozenců, prarodičů a dalších osob, a v současném vzniku 
příbuzenství vůči členům rodiny osvojitele, kteří však 
s osvojením nemusí vyslovit souhlas. Má se také za to, že 
dítě ztrácí postavení nepominutelného dědice po druhém 
rodiči, což je vždy v příkrém rozporu se zájmy osoby dítěte. 
Všechny popsané následky se v souvislosti s osvojením 
partnerem rodiče jeví jako zcela nepřípadné. Hlavním 

Návrh rozhodně nemá ambici reformy pojetí osvojení jako 
takového, jakkoliv by tato reforma mohla být žádoucí. Chce pouze 
nastavit rovné podmínky za současného stavu. Jakékoliv další 
reformní kroky přitom nijak neblokuje. Pokud bude koncept 
osvojení do budoucna nějak měněn, bude měněn i u osvojení 
dítěte partnerem rodiče. Podmínky tak budou nastaveny rovně. 
Vůči registrovaným partnerům nejsou žádné důvody postupovat 
odlišně než vůči manželům či jiným rodinným konstelacím. Není 
důvod, aby soud zvlášť určoval u rodin registrovaných partnerů 
míru rodičovské odpovědnosti osvojitele, když tak nijak nečiní u 
osvojení manželem či samotnou osobou a ti se stávají rodiči 
plnoprávnými (§ 832 odst. 1 občanského zákoníku). Není žádný 
jiný důvod nastavovat podmínky a režimy dětí v registrovaném 
partnerství jinak než v manželství, a to v žádném aspektu.  
Pokud osvojované dítě bude mít mimo registrovaného partnera 
osvojitele ještě dalšího právem uznaného rodiče, budou jeho 
rodičovská práva plně respektována v řízení o osvojení stejně jako 
v ostatních případech. Tak tomu podle § 778 občanského 
zákoníku ostatně od jeho účinnosti bude i v případě umělého 
oplodnění matky dítěte, kdy otcem bude muž, který dal 
k oplodnění souhlas, bez kterého nemohlo být provedeno. 
S osvojením tedy bude muset vyslovit souhlas (§ 809 a násl. 
občanského zákoníku), případně bude zkoumat, zda souhlas je 
nutný (§ 818 a násl. občanského zákoníku). Rozhodně přitom není 
cílem návrhu práva současných rodičů nějak oslabovat či se snažit 
učinit pro ně osvojení partnerem rodiče více „atraktivním“. 
Osvojení by mělo vždy být výsledkem určitého vzájemného 
konsensu všech zúčastněných, resp. by mělo maximálně 
respektovat zájem dítěte v dané konstelaci. Pokud soud vyhodnotí, 
že souhlas rodiče je nutný a tento nebude dán, k osvojení nedojde, 
neboť do této míry je nutné práva rodiče respektovat. Pokud 
souhlas bude dán či nebude třeba a osvojení bude v zájmu dítěte, 
soud je povolí. Soud přitom samozřejmě zhodnotí i vazby dítěte 
na ostatní členy rodiny a může tyto i vhodně upravit. Toto jsou 
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účelem osvojení partnerem rodiče je, aby partner rodiče 
mohl vykonávat rodičovskou odpovědnosti vůči dítěti 
partnera v plném rozsahu. Tento požadavek není nijak 
podmíněn tím, zda bude či nebude zachován příbuzenský 
poměr dítěte k dosavadní rodině. Naopak je v řadě případů v 
nejlepším zájmu dítěte zachování právního poměru 
příbuzenství v dosavadní rodině. Stejně tak může být v jeho 
zájmu zachování některých složek rodičovské odpovědnosti 
druhého rodiče, zejména práva na styk s dítětem, o čemž by 
měl mít možnost soud taktéž rozhodnout, přičemž pravidlo § 
927 občanského zákoníku se tu nejeví jako dostatečné. V 
řadě případů dochází k rozpadu původní rodinné domácnosti 
neosvojujícího rodiče v důsledku až později proběhlého 
coming out, kdy dítě odchází s jedním z rodičů k novému 
partnerovi rodiče, avšak mělo a má vybudovány vazby i na 
druhého rodiče a jeho rodinu, která je rovněž dosavadní 
rodinou dítěte. 
Úplnou adopci, tedy adopci upravenou v obecné úpravě 
občanského zákoníku jako osvojení nezletilých, je na místě 
připustit jen tehdy, pokud je u dítěte určeno rodičovství 
pouze ve vztahu k partnerovi (fakticky partnerce) osvojitele 
a druhý rodič (otec) není určen a ani jej nelze určit. To jsou 
situace u stejnopohlavních párů (dvou žen) rovněž v určité 
míře zastoupené, tedy případy, kdy došlo k umělému 
oplodnění partnerky spermiemi anonymního dárce. 
I při akceptaci výše uvedených připomínek by samozřejmě 
platilo v první řadě, že osvojenec má postavení společného 
dítěte partnerů, a požadované změny tak nejsou v jakémkoli 
rozporu s účelem navrhovaného zákona. Úprava osvojení 
zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého, je, kromě 
výše navrhovaných pravidel týkajících se přechodu 
rodičovské odpovědnosti, jinak zcela dostačující, neboť z ní 
vyplývá, že osvojenec a jeho potomci nepozbývají 
osvojením práv ve vlastní rodině, osvojenci a jeho 

základní kritéria, na kterých nechceme nic měnit. 
Pokud jsou vnímány nedostatky konceptu osvojení např. právě ve 
„vytržení“ dítěte z původní rodiny, vyskytují se tyto nedostatky i o 
osvojení manžely/manželem/samotnou osobou a měly by tudíž být 
řešeny komplexně v rámci odborné debaty, které se nijak 
nebráníme. Nechceme jí však rozhodně řešit pouze ve vazbě na 
rodiny registrovaných partnerů, neboť to vytváří dojem další 
odlišnosti těchto rodin od rodin ostatních, čemuž se právě chceme 
vyhnout a naopak posílit stejný pohled a vztah k těmto rodinám.  
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potomkům nevzniká osvojením příbuzenský poměr vůči 
členům rodiny osvojitele a nenabývají vůči nim žádných 
majetkových práv. Dále, že osvojenec má právo na výživné 
vůči svým předkům nebo potomkům jen tehdy a jen v té 
míře, není-li osvojitel s to plnit své vyživovací povinnosti, a 
že osvojenec dědí po osvojiteli v první zákonné třídě dědiců, 
nevstupuje však v dědické právo osvojitele vůči jiným 
osobám. Příbuzní osvojitele mohou samozřejmě ve prospěch 
osvojence pořídit závěť příp. s ním uzavřít zaopatřovací 
smlouvu, tomu nic nebrání. 
Máme za to, že požadované úpravy by účelu zákona 
vyhověly lépe než úprava navrhovaná předkladatelem, 
neboť v situaci, kdy ke každému osvojení je třeba až na 
výjimky souhlasu rodiče, by osvojením dotčený rodič 
souhlas s osvojením zpravidla nechtěl dát a nedal. Naopak 
pokud by mohl mít záruku, že osvojením nebude zrušeno 
příbuzenství, že může být např. dohodnut nebo stanoven 
styk s dítětem, že dítě bude i po tomto rodiči dědit jako 
nepominutelný dědic atd., bude výrazně posílena ochota 
takového rodiče souhlas k osvojení udělit a tím spíše tak 
bude naplněn skutečný záměr zákona - totiž zajistit právní 
stabilitu v rodinných domácnostech registrovaných partnerů 
s ohledem na péči o dítě v takové domácnosti vychovávané. 
Rigidní pojetí následků osvojení v návrhu zákona může 
tento jeho základní účel zásadním způsobem omezovat, 
resp. v podstatném počtu případů vůbec popřít. 
Zásadní připomínka  
K důvodové zprávě 
Nesouhlasíme s větou uvedenou na str. 6 ve třetím odstavci 
důvodové zprávy, kde se uvádí: „Právní řád tedy v souladu s 
ústavním pořádkem i mezinárodními závazky České 
republiky plně respektuje a upravuje fungování rodin 
registrovaných partnerů, …“ přičemž toto tvrzení je 
následně v další části věty vyvraceno. Domníváme se, 

Akceptováno 
Věta chce říci, že právo respektuje faktické fungování rodin 
registrovaných partnerů, jak dokládá § 13 zákona o registrovaném 
partnerství i citovaný odkaz na zákon o státní sociální podpoře. 
Věta bude doplněna, že jde pouze o respekt faktické existence (tj. 
stát děti registrovaným partnerům nebere a nechává je jimi 
vychovávat), ale nikoliv o její právní uznání. Slovo plně bude 
vypuštěno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAFPQ3C3)



Stránka 19 (celkem 22) 

že současný právní řád České republiky práva dětí, které žijí 
v rámci stejnopohlavních rodin, neochraňuje dostatečně 
(proto také předkladatel navrhuje příslušnou legislativní 
změnu). Slovo „plně“ požadujeme nahradit slovem „sice“ 
nebo toto slovo vypustit. 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

K materiálu obecně: Dle našeho názoru není legislativně 
zcela optimální, aby úprava statusové otázky, jakou 
bezpochyby osvojení registrovaným partnerem je, byla 
zakotvena pouze v zákoně o registrovaném partnerství, a to 
odlišně od úpravy obecné. Osvojení by dle našeho názoru 
mělo být jednoznačně zakotveno pouze v NOZ jakožto 
v obecném právním předpise.  
Doporučujeme zvážit výše uvedené skutečnosti a upravit 
materiál spíše tak, aby v zákoně o registrovaném 
partnerství byla pouze upravena možnost osvojení 
v konkrétních případech a současně aby se nevytvářela 
nerovnost v řízení o osvojení a nerovnost mezi právním 
postavením osob osvojovaných v rámci manželství či 
partnerství. 

Vysvětleno 
Je do určité míry pravda, že úprava osvojení by měla být 
komplexně v občanském zákoníku. To samé lze však říci o celé 
úpravě registrovaného partnerství jako statusového svazku. Pokud 
v roce 2012 zákonodárce rozhodl, že věci týkající se 
registrovaného partnerství zůstanou upraveny ve zvláštním 
zákoně, toto rozhodnutí respektujeme a otázky týkající se 
partnerství upravujeme v tomto zvláštním zákoně. V tomto směru 
se podle nás o nepřímou novelizaci nejedná, neboť tato 
systematika je zachována. Systematika úpravy rodinněprávních 
otázek registrovaného partnerství ostatně plyne i z § 3020 
občanského zákoníku, který otázky registrovaného partnerství z 
ustanovení o rodinném právu vylučuje a tyto tedy musí být 
upraveny ve speciálním zákoně. Pokud ovšem bude shoda na 
komplexním začlenění registrovaného partnerství do občanského 
zákoníku, budeme to plně podporovat. 

K obecné části důvodové zprávy: V souladu s čl. 9 odst. 
2 písm. j) Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
doplnit obecnou část důvodové zprávy o bod s názvem 
„dopady navrhovaného řešení na bezpečnost nebo obranu 
státu“. 

Akceptováno 
Bude doplněno. 

Ministerstvo 
kultury 

Zásadní připomínka 
Obecně  
Zpracování předloženého návrhu zákona je podle 
předkladatele vyvoláno aktuální potřebou, nicméně o této 
skutečnosti je zmínka pouze na obálce pro meziresortní 
připomínkové řízení. Bližší vysvětlení toho, proč je 
umožnění osvojení dítěte registrovaným partnerem rodiče 
dítěte aktuální tak náhle právě nyní, nelze najít 

Neakceptováno 
Návrh není aktuální v tom, že by potřeba řešit jeho problematiku 
vyvstala teprve nyní, ale spíše tím, že je „nejvyšší čas“ jí řešit z 
důvodů rozvedených níže. 
Metodika hodnocení dopadů regulace směřuje ze své povahy 
k tomu, aby byly hodnoceny varianty řešení problému a byla 
vybrána ta, která bude představovat nejefektivnější řešení 
problému a povede k nejmenší administrativní a jiné zátěži 
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v předkládací ani v důvodové zprávě.  
Byť byla k navrhované právní úpravě udělena výjimka 
z hodnocení dopadů regulace (RIA), považujeme vzhledem 
ke skutečnosti, že navrhovaná právní úprava zásadním 
způsobem zasahuje do právního postavení dětí, provedení 
hodnocení dopadů regulace (RIA) za  žádoucí. Součástí 
tohoto hodnocení jsou kromě popisu existujícího právního 
a skutkového stavu a cílového stavu i návrhy variant řešení 
a vyhodnocení nejvhodnějšího řešení, včetně vyhodnocení 
důsledků přijetí a nepřijetí navrhovaných řešení a 
zhodnocení rizik spojených s řešením či neřešením 
problému. 
Podle našeho názoru je problematika výchovy dětí 
společensky mimořádně citlivá, a proto by jakékoliv nové 
právní úpravě v této oblasti měla zároveň předcházet široká 
odborná i celospolečenská diskuse, což se však nestalo.  

dotčených subjektů. Tento krok má však smysl pouze tehdy, když 
zde reálně různé varianty řešení existují. Pokud zde však existuje 
zákonný zákaz určité věci, která má být umožněna, je logicky i 
právně jedinou cestou tento zákonný zákaz zrušit, neboť jinak 
nelze v právním státě postupovat. Zpracování RIA by tedy v tomto 
případě bylo nadmíru neúčelné, neboť by prakticky obsahovalo 
pouze 2 varianty – nulovou a navrženo. Varianta nulová by přitom 
nevedla k řešení problému. K tomu ostatně viz níže. 
K postupu bych uvedl pouze tolik, že znění Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace umožňuje v bodě 5.5 předsedovi 
Legislativní rady vlády na žádost předkladatele udělit výjimku 
z provedení RIA z jiných důvodů než stanovených Obecnými 
zásadami. K tomuto v tomto případě rovněž došlo, jak je uvedeno 
i důvodové zprávě (str. 19). 
Je pravda, že záměr není součásti ani programového prohlášení, 
ani koaliční smlouvy, ani Plánu legislativních prací. Nicméně 
nikde není zakázáno členům vlády předkládat návrhy neobsažené 
v těchto dokumentech, jak se ostatně i běžně děje. 
K otázce rodiny a její podpory lze uvést, že, jak je rovněž 
podrobně uvedeno v důvodové zprávě, ústavní právo ani 
mezinárodní právo, tj. pro české právo závazné normy a 
standardy, nedefinují rodinu jako rodinu „tradiční“, tj. otec/muž, 
matka/žena a děti (a je otázka, nakolik a v jakém pojetí je toto 
tradiční rodina) a rozhodně nepředpokládají, že jen tento typ 
rodiny bude státem chráněn a podporován. Povinností státu je 
podle ústavního i mezinárodních textu respektovat a chránit 
rodinný život a faktické rodinné vztahy, nikoliv rodinné modely. 
Speciální povinnost státu je pak chránit dítě a jeho nejlepší zájem 
bez ohledu na rodinný model a rodinné vztahy, ve kterém žije. 
Toto je ostatně cílem i úpravy rodinného práva v občanském 
zákoníku – ochrana práv a zájmů členů rodiny, ať již dětí či 
dospělých, nikoliv ochrana modelů a schémat. Míru a kvalitu této 
ochrany rodinného života nelze rozlišovat podle modelu a formy, 
ve které osoby svůj soukromý a rodinný život žijí, neboť by šlo o 
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zakázanou diskriminaci. Proto rozhodně nelze tvrdit, že rodina má 
pouze jedinou podobu a jen tato podoba je hodna respektu či 
ochrany. Návrh nepředpokládá v tomto směru nic jiného než 
zrovnoprávnění respektu a ochrany především u dětí žijících 
v těchto rodinách. V tomto směru je tedy dána i jeho aktuální 
potřeba. 
K tématu stejnopohlavní rodiny probíhá diskuse již mnoho let a 
účastní se jí relevantní odborníci, jejichž vyjádření jsou jednotná 
v tom, že rozhodující pro dobrý vývoj dětí jsou vzájemné vztahy 
mezi rodiči, jejich láska a podpora vůči dětem a vytváření 
harmonického prostředí v rodině, nikoliv sexuální orientace rodiče 
či podobě jejich vzájemného vztahu. Důkazem této diskuse jsou i 
názory veřejnosti a průzkumy veřejného mínění, kde osvojení 
dítěte partnerem rodiče podporuje cca 3/5 osob v ČR (květen 
2015). 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
ROZPOR 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K části druhé: Změna zákona o matrikách, jménu a 
příjmení.  
K úvodní větě – upozorňujeme, že uvedený zákon byl 
novelizován i prostřednictvím zákona č. 15/2015 Sb., 
z toho důvodu žádáme o doplnění úvodní věty.  
K bodu 2 – doporučujeme upravit znění tohoto 
novelizačního bodu, a to následovně: V § 64 odst. 5 se 
číslo 3 nahrazuje číslem 4. Toto znění odpovídá i 
vyznačené změně v platném znění příslušné části zákona. 

Akceptováno 
Bude doplněno/upraveno. 

K části čtvrté: Účinnost – je nutné, aby nabytí účinnosti 
právního předpisu bylo vyjádřeno jednoznačně a 
srozumitelně, z toho důvodu doporučujeme vypustit slovo 
„dni“. 

Neakceptováno 
Jedná se o běžnou legislativní formulaci 

K důvodové zprávě – obecná část – doporučujeme doplnit 
obecnou část důvodové zprávy o zhodnocení dopadů na 
bezpečnost nebo obranu státu, které je vyžadováno 
Legislativními pravidly vlády, konkrétně v čl. 9 odst. 2 

Akceptováno 
Bude doplněno. 
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písm. j). 
Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek       

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek       

Vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek       

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Bez připomínek       

V Praze 10. května 2017 

Vypracoval: titul, jméno, příjmení Podpis: 
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