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IV. 

Důvodová zpráva 

O b e c n á   č á s t 

A. Zhodnocení platného právního stavu včetně požadavku zákazu diskriminace 

Osvojení jako jeden ze způsobu vzniku právního poměru mezi rodičem a dítětem je upraveno 
v části druhé, hlavě II, dílu 2, oddílu 2, ustanoveních § 794 – § 854 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Občanský zákoník umožňuje tyto formy 
osvojení: 

a) společné osvojení, které je vyhrazeno pouze manželům1 – dítě má postavení společného 
dítěte manželů2 a zanikají jakékoliv vztahy mezi dítětem a původními rodiči3; 

b) osvojení dítěte manželem/manželkou rodiče4 (tzv. „přiosvojení“) – dítě má postavení 
společného dítěte manželů5  a nezaniká příbuzenský poměr mezi dítětem a rodičem, který 
je manželem osvojitele6; 

c) osvojení individuální jednou osobou7, která se pak stává sama jediným rodičem dítěte8 a 
zanikají jakékoliv vztahy mezi dítětem a původními rodiči9 .  

Uzavření registrovaného partnerství podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném 
partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registrovaném partnerství“), však v současnosti umožňuje osvojení dítěte pouze 
jedním z partnerů, nikoliv však osvojení společné oběma partnery či přiosvojení dítěte 
partnerem jeho rodiče  .10  

Dítě a jeho rodič tvoří rodinu, jejíž rodinný život je chráněný ústavním pořádkem11 i 
mezinárodními úmluvami na ochranu lidských práv12 a musí být ze strany státu respektován, 
chráněn a podporován.13 Rodinný život není jen právní pojem, ale především faktická situace 
založená na biologických a sociálních vazbách. Rodina představuje společenství blízkých 
osob, mezi nimiž existují úzké vazby příbuzenské, psychosociální, emoční, ekonomické a 
další.14 V základě rodiny tedy dítě a rodič či jiná osoba, která se o ně stará (např. v náhradní 
rodinné péči osvojitel, pěstoun či poručník), spolu žijí a mají spolu dlouhodobý citový vztah. 
Tato osoba či dvě takové osoby společně pečují o děti a vychovávají je a dítě s ní či s nimi tak 

                                                 
1 § 800 odst. 1 věta první občanského zákoníku. 
2 § 832 odst. 1 věta před středníkem občanského zákoníku. 
3 § 833 odst. 1 občanského zákoníku. 
4 § 800 odst. 1 věta první občanského zákoníku. 
5 § 832 odst. 1 věta před středníkem občanského zákoníku. 
6 § 833 odst. 2 občanského zákoníku. 
7 § 800 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku. 
8 § 832 odst. 1 věta za středníkem a odst. 2 občanského zákoníku. 
9 § 833 odst. 1 občanského zákoníku. 
10 Po zrušení §  13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ze 
dne 14.6.2016 (č. 234/2016 Sb.) je od 22.7.2016 registrovaný partner jinou osobou oprávněnou k individuálnímu 
osvojení podle § 800 odst. 1 věty druhé občanského zákoníku. 
11 Viz čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). 
12 Především čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 17 Mezinárodního paktu o 
občanských a politických právech a čl. 3 odst. 1, čl. 5 a čl. 9 odst. 1 a čl. 16 Úmluvy o právech dítěte. 
13 Viz specificky čl. 32 odst. 1 a 4 Listiny. 
14 Viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. II. 568/06 ze dne 10.2.2007. 
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tvoří faktické společenství, ve kterém se realizují práva a zájmy rodičů a dětí. 15 Z toho plyne, 
že předmětem právních vztahů a právní ochrany není primárně rodina jako instituce, ale její 
jednotliví členové a jejich vzájemné vztahy, které vytvářejí rodinný život každého z nich.16  

Rodina vychází primárně z biologického stavu, tj. ze vzniku příbuzenské vazby mezi rodiči a 
dětmi, případně z právního vztahu vzniklého uzavřením statusového svazku. Při určování 
skutečné existence rodinného života pak tyto vazby hrají významnou roli. Nicméně rodina a 
rodinný život mohou vznikat i na základě jiných než biologických vazeb, které tyto vazby 
právně napodobují a nahrazují. Toto je ostatně podstata právě celé náhradní rodinné péče o 
děti, tj. institutů osvojení, poručnictví či pěstounství a dalších forem.17 I tyto vztahy tedy 
současné právo jak na úrovni zákona18, tak na úrovni judikatury národní i mezinárodní19 
považuje za rodinu. Rodinné vztahy a rodinný život tak mohou vznikat a rozvíjet se např. i 
mezi dítětem a jeho sociálním rodičem před jeho vlastním osvojením, pokud předtím o dítě 
pečuje.20 Toto samozřejmě neznamená, že pokud sociální rodič či rodiče o dítě fakticky 
pečují, musí následně automaticky dojít k jeho osvojení. Péče o dítě i jeho vztah k budoucím 
osvojitelům jsou v každém individuálním případě předmětem dohledu soudu a orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí během tzv. předadopční péče a stále se hodnotí, zda osvojení je 
v zájmu daného dítěte či nikoliv.21 Nicméně prvky rodinného života se objevují i v této 
situaci. Proto si vzájemné vztahy dětí a pečujících osob, pokud je to v nejlepším zájmu dítěte, 
zaslouží právní ochranu a možnost právního rozvoje, a to případně až do podoby osvojení. 

Z uvedeného rovněž plyne, že rodinný život tak rozhodně není omezen jen na formální 
manželský svazek a tudíž ochrana, kterou právo zajišťuje rodinám, by rozhodně neměla být 
omezena jen na rodiny manželské. Rodinu dnes fakticky tvoří, vedle manželů s dětmi, i 
nesezdané páry s dětmi nebo rodiče samoživitelé či další rodinné konstelace.22 Tento sociální 
fakt přitom plně respektuje i judikatura jak Ústavního soudu23, tak především Evropského 
soudu pro lidská práva.24 Nejnovější judikatura Evropského soudu pro lidská práva pod pojem 
rodiny zahrnuje i (ne)formální svazky osob stejného pohlaví žijící ve faktickém stabilním 
partnerství. 25 Uvedená judikatura by se tedy měla odrazit i v právních předpisech. Vliv státu 

                                                 
15 Viz např. Možný, I.: Sociologie rodiny, Praha 1999.  
16 Viz např. Hrušáková, M., Králíčková, Z.,: České rodinné právo, 3. vydání, Brno, 2006, str. 12. 
17 Viz Radvanová, S. a kol.: Rodina a dítě v novém občanském zákoníku, Praha, 2015, str. 3nn. 
18 Viz začlenění právní úpravy osvojení (§ 794 – 854), poručenství (§ 928 – 942) a pěstounství (§ 958 – 970) do 
části třetí občanského zákoníku o rodinném právu. 
19 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 10/15 ze dne 15. 12. 2015, rozhodnutí Evropské komise pro lidská 
práva ve věci X proti Belgii a Nizozemí ze dne 10.7.1975, stížnost č. 6482/74, a X proti Francii ze dne 
5.10.1982, stížnost č. 9993/82 či rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věci Pini a další proti 
Rumunsku ze dne 22.6.2004, stížnosti č. 78028/01 a 78030/01, nebo Wagner a a J.M.W.L. proti Lucembursku ze 
dne 28.6.2007, stížnost č. 76240/01 
20 Viz nález uvedený v předchozí poznámce. 
21 § 823 a násl. občanského zákoníku. 
22 Viz Hrušáková, M., Králíčková, Z.,: cit. dílo,  str. 13. 
23 Viz především nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 10/15 ze dne 15. 12. 2015 
24 Viz rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Marckx proti Belgii ze 13.6.1979, stížnost č. 
6833/74, Johnston a další proti Irsku ze dne 18.12.1986, stížnost č. 9697/82, Keegan proti Irsku ze dne 
26.5.1994, stížnost č. 16969/90, Kroon a další proti Nizozemí ze dne 27.10.1994, stížnost č. 18535/91 či X, Y a 
Z proti Spojenému království ze dne 22.4.1997, stížnost č.21830/93.  
25 Viz rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Schalk a Kopf proti Rakousku ze dne 24.6.2010, 
stížnost č. 30141/04, Vallianatos a ostatní proti Řecku ze dne 7.11.2013, stížnosti č. 29381/09 a 32684/09 či 
Oliari a další proti Itálii ze dne 21.7.2015, stížnosti č. 18766/11 a 36030/11 a především X a ostatní proti 
Rakousku ze dne 19.2.2013, stížnost č. 19010/07. 
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na rodinný život rodičů a dětí pak musí být prost jakékoliv diskriminace, mj. i na základě 
sexuální orientace osob vychovávající dítě.26  

Právní řád ostatně již dnes zohledňuje existenci rodiny tvořené registrovanými partery a 
dětmi. Registrovaný partner, který je rodičem dítěte, je i během partnerství 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.27 I partner rodiče dítěte má jisté povinnosti charakteristické pro rodiče, 
například povinnost podílet se na výchově dítěte a chránit vývoj dítěte, pokud spolu partneři 
žijí ve společné domácnosti.28 Jak potvrzuje i důvodová zpráva k zákonu o registrovaném 
partnerství, statusový vztah partnerství nemá na rodičovství žádný vliv stejně jako statusový 
vztah manželství. Vstup do partnerství nemůže vést k omezení rodičovských práv. Partnerský 
vztah není překážkou pro svěření dítěte do výchovy partnera, který je jeho rodičem, ani 
nemůže ohrožovat výkon práva tohoto rodiče na styk s dítětem, pokud nebude ohrožen zdravý 
a přirozený vývoj dítěte. Partner má k dítěti svého partnera, které má ve výchově, v zásadě 
vztah nevlastního rodiče s tomu odpovídajícími právy a povinnostmi.29 Osoby žijící 
v registrovaném partnerství se mohou stát i pečující osobou vůči dítěti partnera i cizímu30 
nebo jeho pěstounem31 (nikoliv však společnými pěstouny, kterými se mohou stát pouze 
manželé32). Právní řád tím dává najevo, že respektuje rodičovské schopnosti registrovaných 
partnerů a nečiní mezi rodiči žádný rozdíl na základě jejich sexuální orientace či pohlaví 
partnera. Toto jednak vylučují mezinárodní33 i ústavněprávní34 závazky ČR a navíc odborná 
veřejnost nevidí žádný odborný důvod k takovému rozlišování z hlediska nejlepšího zájmu 
dítěte, jak je popsáno níže.  

Právní řád tedy v souladu s ústavním pořádkem i mezinárodními závazky ČR sice respektuje 
a upravuje faktické fungování rodin registrovaných partnerů35, avšak neumožňuje jim jejich 
fungování plně právně legalizovat v podobě osvojení dítěte druhým partnerem a vytvoření 
plnoprávného rodinného celku36. Jelikož partner rodiče není zároveň právním rodičem jeho 
dítěte, nemá vůči dítěti ani rodičovskou odpovědnost, tj. povinnost o dítě pečovat, chránit je, 
udržovat s ním osobní styk, zajišťovat jeho výchovu a vzdělávání a další, což jsou povinnosti 
vůči dítěti, které by po něm bylo rozumné požadovat v zájmu ochrany dítěte. Dále pak partner 
nemá žádná práva, která by mu umožňovala být řádným rodičem dítěte, které vychovává. 

                                                 
26 Viz např. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Salgueiro da Silva Mouta proti Portugalsku ze 
dne 21.12.1999, stížnost č. 33290/96. 
27 § 13 odst. 1 zákona o registrovaném partnerství. 
28 § 13 odst. 3 zákona o registrovaném partnerství.  
29 Viz důvodová zpráva k návrhu zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, 
sněmovní tisk č. 969, IV. volební období, str. 28. Viz rovněž Hrušáková a kol.: Zákon o rodině. Zákon o 
registrovaném partnerství. Komentář, 4. vydání, Praha, 2009, str. 535nn. 
30 § § 953 a násl. občanského zákoníku a contrario.  
31 § 958 a násl. občanského zákoníku. 
32 § 964 odst. 1 občanského zákoníku. 
33 Viz čl. 8 ve spojení s čl. 14 Úmluvy. 
34 Viz čl. 10 odst. 2 a čl. 32 ve spojení s čl. 3 odst. 1 Listiny 
35 Dokladem je např. i možnost požádat při péči o dítě partnera o rodičovský příspěvek podle § 31 odst. 2 zákona 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely tohoto zákona je ostatně 
rodina definována jako spolu žijící a společně posuzované osoby, kterými jsou jednak registrovaní partneři 
navzájem a jednak právě děti a jejich rodiče, za které se pro účely tohoto zákona považují i registrovaní partneři 
rodičů. Registrovaní partneři společně s dětmi, které vychovávají, se tedy považují za rodinu (§ 7 odst. 1, odst. 2 
písm. b) a c) a odst. 3 písm. c) zákona o státní sociální podpoře).    
36 Viz § 800 odst. 1 občanského zákoníku a § 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství. 
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Jelikož partner nemá postavení rodiče, nemůže v každodenním životě dítěte vykonávat role, 
které běžně vykonává rodič, ač jím fakticky je. Konkrétně například: 

a) partner nemá právo na udržování kontaktu s dítětem a např. v případě sporů může být 
jeho kontakt s dítětem omezen bez ohledu na vzájemné citové či jiné vazby, které 
mezi nimi během jejich společného života vznikly; 

b) partner nemá právo zastupovat dítě při právních jednáních, které nemůže učinit samo; 
c) partner nemá právo spravovat jmění dítěte a rozhodovat o nakládání s ním37 a nemusí 

být tedy oprávněn např. uskutečnit určitý úkon se jměním dítěte, který je nutný pro 
ochranu jeho práv či v jeho prospěch; 

d) partner nemá vůči dítěti přímou vyživovací povinnost38; mezi partnery navzájem 
existuje vyživovací povinnost, která jim má zajistit stejnou životní úroveň39 
analogicky k vyživovací povinnosti manželů40 a na této životní úrovni se má pak 
právo podílet i dítě partnera, neboť jeho životní úroveň má být shodná s životní úrovní 
jeho rodiče41; v praxi se tedy i partner rodiče bude podílet na výživě dítěte, avšak 
pokud tak nebude činit, tak vzhledem k neexistenci výslovné vyživovací povinnosti 
nelze partnerovi stanovit konkrétní výši výživného a vymáhat je42; 

e) dítě není neopominutelným dědicem partnera43 ani dědicem ze zákona v první třídě 
jako právně uznané děti partnera44; 

f) v oblasti péče o zdraví dítěte: 
i. partner nemá primárně právo na informace o zdravotním stavu dítěte, pokud jej 

rodič nezmocní k tomu, aby mu byly sděleny45; má právo pouze na obdržení 
informací nezbytných pro péči o dítě či pro ochranu partnerova zdraví46; 

ii. partner rovněž nemůže udělit plnoprávný souhlas s poskytnutím zdravotních 
služeb dítěti47; 

iii. partner nemá právo, aby mu byl umožněn pobyt ve zdravotnickém zařízení 
spolu s dítětem48; 

g) v oblasti vzdělávání dítěte: 
i. partner nemůže obdržet relevantní informace49 ani průběh vzdělávání ovlivnit 

– vybrat školu, kde vzdělávání probíhá, žádat o úpravy způsobu vzdělávání, 
podílet se na jeho průběhu a podobě a činit veškeré kroky související se 
vzděláváním, které dítě nemůže činit samo k ochraně či realizaci svých práv50; 

ii. partner není oprávněn předávat dítě pedagogickému pracovníkovi mateřské 
školy ani dítě od něj přebírat51; 

                                                 
37 § 896 a násl. občanského zákoníku.  
38 § 910 a násl. občanského zákoníku. 
39 § 10 odst. 1 zákona o registrovaném partnerství.  
40 § 697 odst. 1 občanského zákoníku.  
41 § 915 odst. 1 občanského zákoníku. 
42 Viz Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). 
Komentář, Praha, 2014, str. 929. 
43 § 1643 odst. 1 občanského zákoníku. 
44 § 1635 odst. 1 občanského zákoníku.  
45 § 31 odst. 5 ve spojení s § 32 a 33 zákona o zdravotních sužbách (zákon č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů).  
46 § 31 odst. 6 zákona o zdravotních službách. 
47 § 35 zákona o zdravotních službách.  
48 § 47 odst. 1 zákona o zdravotních službách. 
49 § 21 odst. 1 písm. b) ve spojení s odst. 2 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů).  
50 Viz např. § 17, 19, § 36 odst. 5, § 41, § 49 odst. 1, § 50, § 52 odst. 4 a další ustanovení školského zákona. 
51 § 5 vyhlášky č. 14/2005, o předškolním vzdělávání. 
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h) partner není v případě úmrtí rodiče dítěte osobou, které bude automaticky o dítě 
pečovat a mít za něj odpovědnost, ale o této skutečnosti musí rozhodovat soud, což 
vnáší do rodiny velkou míru obav a nejistoty. 

Dětem vyrůstajícím v rodinách registrovaných partnerů, na rozdíl od dětí vyrůstajících 
v manželství, je tak odepřena možnost mít dva rovnoprávné rodiče, a jsou nuceny podstupovat 
na denní bázi situace, v kterých je jejich rodina zákonem považována za neplnohodnotnou, za 
rodinu „druhé kategorie“. Pokud by ovšem bylo umožněno osvojení dítěte partnerem rodiče, 
stal by se tento plnoprávným rodičem a výše popsané problémy by byly vyřešeny. Obecně 
platí, že v nejlepším zájmu dítěte je život v rodině. Z právních i dalších odborných 
dokumentů52 přitom plyne, že pohlaví či sexuální orientace rodiče jsou pro posouzení jeho 
rodičovských schopností naprosto irelevantní.53 Z odborného hlediska tedy nic nebrání tomu, 
aby děti mohly být vychovávány ve stejnopohlavní rodině a následně jejími členy i osvojeny, 
pokud je to v konkrétním případě v jejich nejlepším zájmu. Naopak paušální zákazy osvojení 
mohou vést k zásahům do práv dětí i rodičů na jejich společný rodinný život54 a ve svém 
konečném důsledku k diskriminaci nejen rodičů, ale především samotných dětí55. 

Původně absolutní zákaz osvojení pro registrované partnery56 byl Ústavním soudem zrušen ke 
dni 22. července 2016. Od tohoto data může osoba v registrovaném partnerství žádat o 
osvojení dítěte, avšak pouze sama jako samostatný osvojitel. Je tedy ve smyslu občanského 
zákoníku „jinou osobou“.57 Pokud k osvojení dojde, vymazává se z matriky zápis o druhém 
rodiči58, neboť osvojením zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou, 
jakož i práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající59. Naplňuje se tím princip úplného 
osvojení, které ruší právní vazby dítěte na původní rodiče a plně je navazuje na osvojitele, 
kteří nastupují na místo rodičů. Přiosvojení manželem rodiče je v tom jedinou výjimkou, 
neboť zachovává vazby na druhého manžela, který je původním rodičem. Jelikož však mezi 
registrovanými partnery podobná úprava neexistuje, vedlo by osvojení dítěte jednoho 
z partnerů druhým partnerem k tomu, že by zanikly vazby tohoto dítěte jeho původního 
rodiče. Ve výsledku by tak dítě mělo opět jen jednoho plnoprávného rodiče, což by zajisté 
nebylo v jeho nejlepším zájmu. V tomto směru tedy nález Ústavního soudu řešení nepřináší. 

B. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně požadavku zákazu 
diskriminace 

Základním principem navrhované úpravy je, že děti žijící v rodinách registrovaných partnerů 
mají stejné právo na ochranu rodinného života a na ochranu svých zájmů, jako děti žijící 
v jiných typech rodin, které se jim však nyní nedostává, neboť si nemůže vytvořit rodičovské 
vazby k oběma partnerům. Cílem navrhované úpravy není přiznat rodinám registrovaných 
partnerů jiná práva, ale zrovnoprávnit ochranu rodinného života i těchto rodin a zajistit dětem 
                                                 
52 Tyto dokumenty jsou podrobně uvedeny níže v částech B, D a E. 
53 Viz čl. 3 odst. 1 Listiny a čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod či  např. rozsudky 
okresního soudu 11. soudního okrsku okresu Miami-Dade ze dne 25.11.2008 a odvolacího soudu 3. okrsku státu 
Florida ze dne 22.10.2010 ve věci In re: Gill. 
54 Viz např. rozsudky ve věcech Kroon a další proti Nizozemí ze dne 27.10.1994, stížnost č. 18535/91, Wagner a 
J.M.W.L. proti Lucembursku ze dne 28.6.2007, stížnost č. 76240/01 či X a ostatní proti Rakousku ze dne 
19.2.2013, stížnost č. 19010/07. 
55 Viz např. rozsudek Meziamerického soudu pro lidská práva ve věci Atala Riffo a dcery proti Chile ze dne 
24.2.2012  
56 § 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství. 
57 § 800 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku. 
58 § 800 odst. 1 věta druhá za středníkem občanského zákoníku. 
59 § 833 odst. 1 občanského zákoníku. 
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v těchto rodinách rovné postavení a rovnou ochranu v souladu s jejich právy podle práva 
českého i mezinárodního.60  

Předmětem předloženého návrhu je umožnit osobám stejného pohlaví, které vstoupily do 
registrovaného partnerství, osvojit dítě jednoho z partnerů, který je již plnoprávným rodičem 
daného dítěte, ať již biologickým či na základě předchozího individuálního osvojení, i 
druhým partnerem tak, aby dítě mělo dva rodiče. Jde o tzv. přiosvojení nebo také nepravé 
osvojení61 druhým rodičem, podobně jako když u manželů jeden z manželů osvojí dítě 
druhého manžela. Nepůjde tedy o osvojení cizího dítěte z náhradní ústavní péče, které je 
právně volné, ale o osvojení dítěte, které již ve stejnopohlavní rodině žije, partnerem jeho 
rodiče. Cílem takového osvojení je „vytvoření fungujícího vztahu mezi oběma rodiči, z nichž 
jeden je osvojitel, a dítětem (dětmi), přičemž jak rodič dítěte, tak jeho manžel (resp. partner) -
osvojitel budou nadále oba nositeli rodičovské odpovědnosti.“62 Statutární vazba vůči 
původnímu rodiči tedy nezaniká a nezanikají tudíž ani jeho rodičovská práva, neboť původní 
rodič má dále plný zájem vychovávat a pečovat o dítě a nechce se nijak své rodičovské role 
vzdát, a proto není ani v jeho zájmu, ani v nejlepším zájmu dítěte jej o tuto roli připravit. Dítě 
je pak společným dítětem manželů a má dva plnoprávné rodiče.63 Návrh předpokládá, že 
postavení registrovaných partnerů a dítěte vychovávaného v partnerství by byla obdobná.  

Zákon o registrovaném partnerství v souladu s ústavním pořádkem i mezinárodními 
úmluvami jasně uznává individuální schopnost partnera být rodičem, když mu svěřuje a 
dokonce ukládá pečovat o dítě.64 Registrované partnerství je instituce myšlená jako právní 
základ budoucího společného života registrovaných partnerů a vyznačuje se stabilitou65, 
rovným postavením v právech a povinnostech mezi partnery66, společnou správou, 
zastupováním a rozhodováním o společných záležitostech67, jednotným vystupováním 
navenek68 a vzájemnou vyživovací povinností mezi partnery69. Tímto se partnerství, stejně 
jako manželství, liší od pouhého faktického soužití dvou osob bez jakéhokoliv statusového 
významu. Toto vše vytváří předpoklady, aby dítě v rodině registrovaných partnerů mohlo 
najít stejně stabilní prostředí pro svůj vývoj jako v manželství, přičemž návrh tyto 
předpoklady ještě posiluje. Pokud jsou v rámci konkrétního partnerství vhodné podmínky pro 
péči a výchovu dítěte, pak nic nebrání tomu, aby partner rodiče dítěte požádal o osvojení 
dítěte svého partnera, neboť mohou dítěti poskytnout stabilní výchovné prostředí v pevném 
statusovém svazku, čímž zajisté bude naplněn nejlepší zájem dítěte, který by měl být hlavním 
a rozhodujícím hlediskem ve všech věcech týkajících se dětí. 

Partner jako osvojitel přitom samozřejmě bude podroben stejným podmínkám a stejnému 
hodnotícímu procesu jako jakýkoliv jiný žadatel o osvojení.70 Především bude muset mezi 
ním jako osvojitelem a dítětem partnera v praxi existovat stejný vztah jako mezi rodičem a 
dítětem či alespoň základy takového vztahu a osvojení bude muset být v souladu se zájmy 

                                                 
60 Viz především čl. 32 Listiny základních práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.  
61 Viz např. Hrušáková a kol.:  cit. dílo, str. 306 či Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: cit. 
dílo, str. 601 a 635. 
62 Viz Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: cit. dílo, str. 634. 
63 § 832 odst. 1 a § 833 odst. 2 občanského zákoníku. 
64 Viz § 13 odst. 1 a 3 zákona o registrovaném partnerství. 
65 To plyne ze zákonných formalizovaných procesů uzavření (§ 2 – 4) a zániku (§ 14 – 17) partnerství. 
66 § 8 odst. 1 zákona o registrovaném partnerství.  
67 § 9 odst. 1 zákona o registrovaném partnerství. 
68 § 9 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství. 
69 § 10 a násl. zákona o registrovaném partnerství. 
70 § 799 – 831 občanského zákoníku. 
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daného dítěte.71 Osvojitelem se přitom může stát pouze zletilá a svéprávná osoba, zaručuje-li 
svými osobními vlastnostmi a způsobem života, jakož i důvody a pohnutkami, které jí vedou 
k osvojení, že bude pro osvojované dítě dobrým rodičem.72 Toto je tedy předmětem posouzení 
v každém konkrétním případě. K osvojení přitom musí dát souhlas nejen samotné osvojované 
dítě73, ale i druhý rodič dítěte, je-li znám74. V každém případě pak bude soud posuzovat 
okolnosti konkrétního případu a soulad osvojení partnerem rodiče s nejlepším zájmem 
osvojovaného dítěte. 

Stejnopohlavní rodičovství je obvykle spojeno s otázkou, zda gayové a lesby mohou být 
dobrými rodiči a zda by měli vychovávat děti. Jak bylo již popsáno výše, právo jim v tom 
nemůže bránit jen na základě jejich sexuální orientace. Z hlediska nejlepšího zájmu dítěte 
bylo při zkoumání homosexuálních párů vychovávajících děti zjištěno, že tyto rodiny mohou 
být stejně vhodným prostředím pro výchovu dětí a jejich zdárný rozvoj. Akademické 
výzkumy problematiky adopcí stejnopohlavními páry dokazují, že samotná jejich sexuální 
orientace nemá vliv na adaptaci a vývoj dětí ve stejnopohlavní rodině a že stejnopohlavní páry 
mohou žít ve stabilním svazku a mohou být stejně schopnými rodiči jako různopohlavní 
páry.75 Výzkumy Americké psychologické asociace (APA) naznačují, že sexuální identity, 
včetně genderové identity, genderové role a sexuální orientace, se rozvíjejí v podstatě stejným 
způsobem u dětí lesbických matek jako u dětí heterosexuálních rodičů.76 Studie zabývající se 
jinými aspekty osobního rozvoje těchto dětí jako rozvoj osobnosti, sebepojetí a jednání 
obdobně odhalily jen velmi málo rozdílů mezi dětmi lesbických matek a dětmi 
heterosexuálních rodičů.77 Bohužel APA disponuje menším počtem údajů týkajících se těchto 
otázek v souvislosti s dětmi gay otců.78 Všechny výzkumy nicméně nasvědčují tomu, že děti 
stejnopohlavních rodičů mají normální sociální vztahy s vrstevníky i dospělými.79 Z výzkumů 
obecného zapojení do společenského života s vrstevníky, rodiči, dalšími členy rodiny a přáteli 
pak dle APA vyplývá obecná vědecká neopodstatněnost obav a názorů, že děti lesbických či 

                                                 
71 § 795 občanského zákoníku. 
72 § 799 odst. 1 občanského zákoníku. 
73 Dítě starší dvanácti let bude v souladu s § 806 občanského zákoníku souhlas s osvojením dávat samo. Pokud 
dítě ještě nedosáhlo dvanácti let, bude dle § 807 občanského zákoníku souhlas s osvojením dávat opatrovník 
dítěte. I osvojované dítě mladší dvanácti let soud vyslechne a vezme na jeho vyjádření zřetel s ohledem na 
stupeň jeho duševního vývoje.  
74 § 809 – 822 občanského zákoníku. 
75 Farr, Rachel H. – Forssell, Stephen L. – Patterson, Charlotte J. (2010): Parenting and Child Development in 
Adoptive Families: Does Parental Sexual Orientation Matter? Applied Developmental Science. 14/3, s. 164–178. 
76 Patterson, C.J. (2004a): Lesbian and gay parents and their children: Summary of research findings. In Lesbian 
and gay parenting: A resource for psychologists. Washington, DC: American Psychological Association. 
77 Perrin, E. C., and the Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health (2002): Technical 
Report: Coparent or second-parent adoption by same-sex parents. Pediatrics, 109, 341 – 34; Stacey, J. & Biblarz, 
T.J. (2001): (How) Does sexual orientation of parents matter? American Sociological Review, 65, 159-183; 
Tasker, F. (1999): Children in lesbian-led families - A review. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 4, 153 
- 166. 
78 Patterson, C. J. (2004b): Gay fathers. In M. E. Lamb (Ed.), The role of the father in child development (4th 
Ed.). New York: John Wiley. 
79 Patterson, C.J. (2000a): Family relationships of lesbians and gay men. Journal of Marriage and Family, 62, 
1052- 1069.; Patterson, C.J. (2004): Lesbian and gay parents and their children: Summary of research findings. 
In Lesbian and gay parenting: A resource for psychologists. Washington, DC: American Psychological 
Association.; Perrin, E. C., and the Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health (2002): 
Technical Report: Coparent or second-parent adoption by same-sex parents. Pediatrics, 109, 341 – 344.; Stacey, 
J. & Biblarz, T.J. (2001): (How) Does sexual orientation of parents matter? American Sociological Review, 65, 
159-183.; Tasker, F. (1999): Children in lesbian-led families - A review. Clinical Child Psychology and 
Psychiatry, 4, 153 - 166.; Tasker, F., & Golombok, S. (1997): Growing up in a lesbian family. New York: 
Guilford Press. 
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gay rodičů budou vyloučeny svými vrstevníky, nebo že budou vyrůstat izolovány v 
jednopohlavních gay nebo lesbických komunitách. Celkové výsledky výzkumů naznačují, že 
vývoj, rozvoj i blaho dětí gay a lesbický rodičů se nijak významně neliší od těch, jež mají 
heterosexuální rodiče.80 Dlouhodobé výzkumy v USA srovnávající výchovu dětí 
homosexuálními a heterosexuálními rodiči za posledních 25 let konstatovaly, že: „žádný 
výzkum nepodporuje široce zastoupené přesvědčení, že prospěch dětí je ovlivněn pohlavím 
rodičů.“81 Pro zdárný rozvoj dítěte v jeho nejlepším zájmu je rozhodující kvalita vzájemných 
vztahů mezi rodiči a dětmi, kvalita vztahů mezi rodiči navzájem a mezi rodiči a dalšími 
významnými dospělými osobami v životě dítěte a obecné ekonomické a sociální podmínky 
života rodiny.82 Rodiče tedy prokazují své rodičovské kvality svým charakterem, svým 
přístupem k péči a svými rodičovskými kompetencemi, nikoli svou sexuální orientací.  

Jakkoliv jsou obecné otázky osvojení upraveny v občanském zákoníku, návrh předpokládá 
úpravu osvojení partnerem rodiče v zákoně o registrovaném partnerství. Důvodem je 
především systematika stávající právní úpravy. Registrované partnerství je statusový svazek, 
který je celkově upraven samostatným zákonem o registrovaném partnerství.  ˇUprava 
registrovaného partnerství nebyla včleněna do nového občanského zákoníku a ten naopak 
aplikaci ustanovení o rodinném právu upravujících statusové otázky na registrované 
partnerství  přímo vylučuje, což platí i pro úpravu osvojení.83 Proto nelze na otázky vstupu, 
zániku a dalších otázek týkajících se registrovaného partnerství analogicky aplikovat příslušná 
ustanovení občanského zákoníku týkající se rodinného práva a tyto otázky musí být upraveny 
v samostatném zákoně, jakkoliv uvedené aspekty institutu registrovaného partnerství jsou 
obsahově prakticky identické s analogickými instituty v rámci manželství či rodinných 
vztahů.84 Jelikož zákonodárce nadále upravuje statusové otázky registrovaného partnerství 
v samostatném zákoně a nikoliv v občanském zákoníku, bude i základní úprava osvojení 
dítěte partnerem rodiče upravena v zákoně o registrovaném partnerství. Proces osvojení pak 
bude probíhat stejně jako při osvojení dítěte manžela podle občanského zákoníku a bude na 
něj přímo odkázáno. Výsledkem bude, že dítě bude společným dítětem partnerů a stejně jako 
při osvojení manželem rodiče si uchová plně vazby ke svému původnímu rodiči, který je 
partnerem osvojitele, a jeho rodině, neboť toto řešení stejně jako u manželů plně odpovídá 
jeho nejlepšímu zájmu.  

Návrh předpokládá, že osvojením se partner rodiče stane plnoprávným rodičem a zákonným 
zástupcem dítěte, bude k němu mít vyživovací povinnost a bude nositelem rodičovské 
odpovědnosti a všech souvisejících práv. V této souvislosti partner rodiče jako osvojitel, resp. 

                                                 
80 American Academy od Pediatrics. Council Policy Manual (2004): Sexual Orientation, Parents, & Children. 
Policy paper adopted by the APA Council of Representatives July 28 & 30, 2004. 
(http://www.apa.org/about/policy/parenting.aspx). 
81 Biblarz, T. J., & Stacey, J. (2010): How Does the Gender of Parents Matter? Journal Of Marriage And Family, 
72(1), 3-22. doi:10.1111/j.1741-3737.2009.00678.x. 
82 M.E. Lamb, Mothers, Fathers, Families, and Circumstances, 16 Applied Developmental Sci. 98-111 (2012); 
see also S. Golombok, Parenting (2002); M.E. Lamb & C. Lewis, The Role of Parent-Child Relationships in 
Child Development, in Developmental Science 429-68 (M.H. Bornstein & M.E. Lamb eds., 5th ed. 2005); C.J. 
Patterson et al., Socialization in the Context of Family Diversity, in Handbook of Socialization 328-51 (J.E. 
Grusec & P.D. Hastings eds., 2d ed. 2015). 
83 § 3020 občanského zákoníku. 
84 Srovnej § 2 – 4 zákona o registrovaném partnerství a § 656 – 676 občanského zákoníku, § 5 – 7 zákona o 
registrovaném partnerství a § 677 – 686 občanského zákoníku, § 8 – 9 zákona o registrovaném partnerství a § 
692 – 696 občanského zákoníku, § 10 – 12 zákona o registrovaném partnerství a § 697, 760 – 763 a 910 – 923 
občanského zákoníku, § 13 zákona o registrovaném partnerství a § 885 občanského zákoníku a § 14 – 17 zákona 
o registrovaném partnerství a § 755 – 758 občanského zákoníku.  
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oba partneři stejně jako manželé získají právo změnit jméno dítěte či jeho příjmení podle 
zákona o matrikách, jménu a příjmení.85 Zároveň pokud ten z partnerů, jehož příjmení má 
dítě, toto příjmení změní, změní se stejně i příjmení dítěte. Jiné změny v zákoně nebude nutné 
dělat, neboť zákon používá pro zápisy matričních událostí (narození, uzavření manželství, 
vznik partnerství a úmrtí fyzických osob) do matričních knih neutrálního pojmu rodič.86 
Stejný neutrální pojem se používá i pro matriční doklady.87 Rodiče na otce a matku rozlišují 
pouze reálné zápisy do matričních knih a matiční doklady podle závazných vzorů matričních 
tiskopisů.88 Tyto vzory tedy bude nutné upravit novelizací příslušné vyhlášky, která tyto vzory 
upravuje. Rovněž se, stejně jako u návrhu na osvojení dítěte manžela, upouští od 
zprostředkování osvojení podle zákona o sociálněprávní ochraně dětí, neboť v obou případech 
k tomu není žádný důvod.89  

Jediným zásadním rozdílem mezi manželstvím a partnerstvím z hlediska postavení děti tak 
zůstává absence podrobné úpravy péče o děti a jejich zájem, hlavně v případě zrušení 
partnerství či jeho neexistence a neplatnosti. Tento nedostatek však má vyřešit právě 
předložený návrh. Cílem je tedy, aby v rámci partnerství byla zajištěna stejná ochrana práv 
dětí jako v manželství a děti tak měly rovné postavení bez ohledu na sexuální orientaci svých 
rodičů.90 Proto se za účelem zajištění řádné ochrany a výchovy dítěte a vytvoření 
harmonického a podnětného prostředí pro jeho rozvoj detailněji upravují a upřesňují vzájemné 
vztahy a práva a povinnosti partnerů vůči sobě navzájem i vůči společně vychovávaným 
dětem. Každý z partnerů bude povinen při volbě svých pracovních, studijních a podobných 
činností brát zřetel na zájem rodiny, druhého partnera a společně vychovávaného nezletilého 
dítěte, popřípadě dalších členů rodiny.91 Každý z partnerů bude přispívat 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.92 
Partneři budou společně rozhodovat o záležitostech partnerství včetně záležitostí dětí 
vychovávaných v partnerství, a jsou povinni zohlednit i jejich zájmy. Souhlas partnera bude 
stejně jako v manželství moci být nahrazen v závažných případech soudem, který přitom 
zohlední i zájmy dětí vychovávaných v partnerství.93 Ani odchod partnera ze společné rodinné 
domácnosti sdílené s vychovávaným dítětem jej nezbaví povinnosti přispívat na její chod.94 
Vzhledem k tomu, že, jak je uvedeno výše, občanský zákoník vylučuje aplikaci ustanovení o 
rodinném právu na registrované partnerství, bude nutno uvedenou úpravu rovněž provést 
přímo v zákoně o registrovaném partnerství. 

Konečně je nutné zajistit v zákoně o registrovaném partnerství ochranu práv a zájmů 
společných dětí pro případ, kdy partnerství zaniká zrušením z rozhodnutí soudu či kdy naopak 
vůbec nevzniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné. V těchto případech se uplatní stejný 
standard ochrany práv dětí jako v manželství. Soud, který určí, že partnerství nevzniklo, 
rozhodne následně neprodleně o povinnostech a právech partnerů ke společnému dítěti, ke 
                                                 
85 Zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
86 § 14 odst. 1 písm. d), 20 odst. 1 písm. c) a § 20a odst. 1 písm. c) zákona o matrikách, jménu a příjmení. 
87 § 29 písm. d), § 30 písm. e) a § 30a písm. e) zákona o matrikách, jménu a příjmení. 
88 § 2 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o 
změně některých souvisejících zákonů a vzory č. 5, 6, 9,10,19 a 22 podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. 
89 Zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
90 Tím bude naplněn i princip zákazu diskriminace dítěte v přístupu k jeho právům podle čl. 2 odst. 1 Úmluvy o 
právech dítěte. 
91 Analogicky § 689 občanského zákoníku. 
92 Analogicky § 690 občanského zákoníku. 
93 Analogicky § 692, 693 a 694 občanského zákoníku. 
94 Analogicky § 691 odst. 2 občanského zákoníku. 
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kterému do té doby oba partneři získali rodičovská práva.95 Pokud soud prohlásí následně 
partnerství za neplatné, aplikují se analogicky ustanovení o právech a povinnostech 
rozvedených manželů ke společnému dítěti po rozvodu.96 I při rušení partnerství rozhodnutím 
soudu bude postavení společného dítěte stejné jako při rozvodu manželství. Soud partnerství 
nezruší, pokud by toto zrušení bylo v rozporu se zájmem společného dítěte.97 Pokud zrušení 
partnerství nebude v rozporu se zájmem společného dítěte, soud nejdříve určí, jak bude každý 
z rodičů napříště o dítě pečovat s uvážením zájmu dítěte.98 V souladu se zájmem dítěte může 
schválit společnou dohodu rodičů o péči o dítě99, svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, do 
střídavé péče, nebo do společné péče, pokud s tím rodiče souhlasí, přičemž samozřejmě 
zohlední postavení a osobnost dítěte, osobnost a schopnosti rodičů a také práva dítěte i rodičů 
na vzájemný rodinný život a rodinné vazby mezi nimi i vůči dalším členům rodiny100. 
Ochrana práv společného dítěte partnerů tak bude všestranně zajištěna stejně jako u 
společného dítěte manželů. 

C. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Současné výzkumy ukazují, že i v České republice existuje stále více rodin, které tvoří páry 
stejného pohlaví. Podle posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v domácnostech 
čítajících jednu rodinu, která byla tvořena registrovanými partnery, žilo celkem 46 
závislých101 dětí. V domácnostech tvořených partnery stejného pohlaví, kteří uvedli, že spolu 
žijí ve faktickém partnerství102, pak žilo 879 závislých dětí. Celkově tedy v ČR již v roce 2011 
žilo 925 dětí ve stejnopohlavních rodinách, které se tak samy ve výzkumu deklarovaly103, 
přičemž další rodiny tak učinit nemusely. Počet rodin tedy může být i vyšší. Stejnopohlavní 
páry mohou vychovávat děti ze svých předcházejících heterosexuálních vztahů, anebo rovněž 
vychovávat děti, které se narodí přímo ve stejnopohlavním vztahu. Může jít např. o dítě, které 
bylo osvojeno či ke kterému bylo určeno rodičovství v zahraničí podle cizího práva, které 
stejnopohlavní rodičovství umožňuje104 či dítě počaté z umělého oplodnění.105 Dítě ve 
stejnopohlavním páru může mít stejně jako jakékoliv jiné dítě z hlediska práva buď dva, 
anebo pouze jednoho rodiče. Druhý biologický rodič tak nemusí být rodičem právním, pokud 
                                                 
95 Analogicky viz § 679 odst. 1 občanského zákoníku. 
96 Analogicky viz § 686 odst. 1 občanského zákoníku. 
97 Analogicky § 755 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku. 
98 Analogicky § 906 odst. 1 občanského zákoníku.  
99 Analogicky § 906 odst. 2 občanského zákoníku.  
100 Analogicky § 907 občanského zákoníku. 
101 Závislé dítě je každá osoba v domácnosti tvořené 1 rodinou, která má k osobě v čele domácnosti vztah 
„syn/dcera“, je ekonomicky neaktivní a je ve věku 0–25 let. 
102 Faktickým partnerstvím se rozumí vztah partnerů, který nebyl nijak institucionalizován. 
103 Analýza Českého statistického úřadu, říjen 2013, str. 5 
(https://www.czso.cz/documents/10180/20533820/csav102413opr.pdf/952872bd-1745-4ce0-a21b-
c30bbc03ef47?version=1.0) 
104 U tohoto dítěte pak může být problém uznání zahraničního rodičovství českými orgány. Viz rovněž § 55 a 63 
zákona o mezinárodním právu soukromém. 
105 Podle českého práva žena může podstoupit umělé oplodnění se souhlasem muže, který s ní podal žádost o 
oplodnění (viz § 6 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 27d odst. 3 zákona č.  20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu). Původně podle zákona o rodině muž, který 
udělil tento souhlas, nebyl automaticky na základě zákonné domněnky považován za otce dítěte. Pravidlo § 54 
odst. 3 zákona o rodině totiž nebylo na základě systematického výkladu samostatnou domněnkou otcovství, ale 
pouze návodem pro rozhodování soudu o otcovství na základě návrhu podle § 54 odst. 1 zákona o rodině stejně 
jako pravidlo v § 54 odst. 2 (viz např. Hrušáková a kol.: cit. dílo, str. 265n.). Jelikož však v novém občanském 
zákoníku bylo toto pravidlo upraveno samostatně v § 778 mimo rozhodování soudu o otcovství, jde nyní nově o 
samostatnou domněnku otcovství. Muž, který udělil souhlas s umělým oplodněním ženy, je automaticky ze 
zákona otcem narozeného dítěte a jeho otcovství by případně muselo být popřeno. 
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jeho rodičovství nebylo určeno v souladu s předpisy rodinného práva.106 Fakticky však dítě 
vychovají a pečují o ně oba partneři, jak je ostatně podle zákona i jejich povinnost. Takovéto 
rodiny tedy nehledě na právní úpravu v ČR přirozeně existují.  

Umožnění partnerům osvojit dítě partnera, které společně vychovávají, není možné jinak než 
změnou zákonné úpravy, která v současnosti registrovaným partnerům přiosvojení 
zapovídá.107 Mezi stejnopohlavním a různopohlavním párem neexistují apriori žádné rozdíly 
v jejich rodičovských schopnostech, jak je rozebráno výše. Mělo by k nim tedy být ve vztahu 
k dětem a péči o ně přistupováno stejně, obzvláště pokud tyto páry uzavřou pevný statusový 
svazek v podobě manželství či registrovaného partnerství. Existující rodinný život partnerů by 
měl být nejen respektován, tj. registrovaným partnerům by mělo být umožněno vychovávat 
jejich děti, ale měl by být i chráněn a hlavně podporován v podobě možnosti maximálního 
rozvoje rodinných vztahů a rodinných vazeb. To znamená i jejich právní uznání v podobě 
osvojení, kterým budou uznány a upevněny vazby mezi dítětem, jeho rodičem a partnerem 
rodiče, pokud to samozřejmě bude v nejlepším zájmu daného dítěte. V zájmu dítěte přitom je 
umožnit rozvoj jakéhokoliv jeho vztahu s dospělou osobou, která o něj pečuje a zajišťuje jeho 
výživu a výchovu a ke které si vytvořilo citové vazby, a podporovat jej v souladu s nejlepším 
zájmem dítěte nediskriminačním způsobem tak, aby každé dítě mohlo dosáhnout 
maximálního právního uznání a ochrany vztahu k této osobě. Rodičovství, resp. osvojení 
ústící do vztahu rovnajícího se rodičovství, je přitom nejvhodnějším institutem, jak zaručit 
péči o dítě a ochranu jeho zájmu ve stabilním prostředí.108  

Cílem návrhu tedy je, aby právní stav vztahů mezi partnery a jejich dětmi plně odpovídal 
faktickému sociálnímu stavu a umožňoval a podporoval plný rozvoj mezilidských vztahů 
mezi rodiči a dítětem.109 Stejně jako u manželů osvojení dítěte partnera či partnerky vnese 
jistotu a stabilitu do rodiny a především do života samotného dítěte a umožní plnou ochranu 
jeho práv v rodině skrze právní vazby na osoby, se kterými ve skutečnosti rozvíjí svůj rodinný 
život, ke kterým má citový vztah a které jsou pro něj v životě významné a potřebné pro jeho 
výchovu a péči. Zároveň tyto osoby budou moci pod právní ochranou nadále rozvíjet svůj 
vztah k dítěti a zajišťovat plnění svých povinností jako rodiče a řešit tak každodenní situace 
v souladu se zájmy a ve prospěch společného dítěte. Samozřejmě ne ve všech případech bude 
v nejlepším zájmu dítěte, aby jej parter rodiče osvojil. Stejně tak tomu ovšem může být u 
manžela rodiče. I manžel rodiče může fungovat pouze jako sociální rodič, v případě omezení 
rodičovských práv může fungovat jako poručník či pěstoun dítěte či o dítě pečovat bez právní 
formy jejich vztahu. Pokud je však manželovi umožněno svůj vztah k dítěti právně posílit 
jeho osvojením a zároveň tak zajistit dítěti lepší ochranu a stabilitu vzájemných vztahů, není 
právně obhajitelný důvod toto neumožnit partnerovi dítěte bez posouzení individuálních 
okolností každého případu. Vždy samozřejmě půjde primárně o nejlepší zájem daného dítěte. 
Pokud budou adoptivní rodiče své dítě milovat a starat se o něj, je jedno, jakého jsou pohlaví.  

Z výše uvedených důvodů rovného přístupu k ochraně práv dětí i jejich rodinného života celá 
řada států adopci dítěte partnera či partnerky umožňuje, např. Finsko, Francie, Slovinsko, 
Španělsko, Švédsko, Velké Británie, Island, Belgie, Dánsko, Německo, Nizozemí, Norsko, 
Rakousko, Jihoafrická republika, Brazílie či Kanada. V těchto i dalších zemích je tato otázka 

                                                 
106 Nedošlo tedy k potvrzení domněnek otcovství podle § 51 – 62a zákona o rodině, resp. § 776 – 793 
občanského zákoníku 
107 Viz § 800 odst. 1 věta první a § 833 odst. 2 občanského zákoníku a contrario. 
108 Viz např. Hrušáková a kol.: cit. dílo, str. 305. 
109 Viz rovněž nález Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 568/06 ze dne 20.2.2007 a Pl. ÚS 10/15 ze dne 15. 12. 2015 a 
rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Bronda proti Itálii ze dne 9.6.1998, stížnost č. 22430/93.  
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předmětem veřejných debat i diskuse, která ostatně probíhá i v ČR.110 Jejím výsledkem nyní 
je, že osvojení v navrhované podobě, tj. osvojení dítěte vychovávaného partnery 
v registrovaném partnerství partnerem jeho rodiče podporuje přes 60% české populace 
(konkrétně 62%).111 Výsledkem této diskuse rovněž byly i legislativní návrhy směřující 
k umožnění osvojení partnerem rodiče, které byly předloženy v minulém112 i tomto volebním 
období113, avšak nebyly bohužel Poslaneckou sněmovnou dosud projednány.114 Proto se nyní 
předkládá návrh vládní, který se jednak vyrovnává s výtkami a připomínkami vznešenými 
k předchozím návrhům a jednak může jako vládní návrh být projednán dříve a rychleji.115 

Nezbytnost přijetí navrhované právní úpravy lze ukázat na následujícím příkladu. Zřejmě 
nejzávažnějším problémem, ke kterému může za současné právní situace dojít, je úmrtí 
biologického rodiče dítěte, který je v partnerství. V této situaci není zajištěno, že dítě bude 
moci nadále být v péči partnera rodiče, ke kterému si přitom mohlo vytvořit pevné a hluboké 
citové vazby, přičemž tato situace je velkým zdrojem nejistoty pro celou rodinu. Dítě může 
být svěřeno do péče druhého rodiče, pokud jej má, případně dalších příbuzných či jiných 
vhodných osob jako např. poručníků či pěstounů.116 Partner rodiče je pak brán v úvahu mezi 
těmito osobami a je u něj stejně jako u ostatních osob zohledněno, zda a jaký má k dítěti vztah 
a do jaké míry je schopen se o dítě postarat.117 Naopak pokud by mezi partnerem jako 
sociálním rodičem a dítětem vznikla právní vazba v podobě právního rodičovství na základě 
osvojení, byla by situace subjektivně i objektivně jistá pro všechny zúčastněné a jejich 
společný rodinný život, který mezi nimi fakticky existuje, by byl lépe chráněn.118 Jako právní 
rodič dítěte by partner měl automatický zákonný nárok na další péči o dítě a on i dítě by tak 
mohli mít větší jistotu, že jejich faktický vztah se bude moci nadále nerušeně rozvíjet stejně 
jako jakýkoliv jiný vztah mezi rodičem/vdovcem či vdovou po zemřelém rodiči a jeho/jejím 
dítětem. Ve svém důsledku je tak ochrana dítěte rozdílná v závislosti na tom, zda žije 
v manželství či partnerství a jaká je de facto sexuální orientace jeho rodiče, což je jak 
z hlediska zákazu diskriminace na základě sexuální orientace, tak především nejlepšího zájmu 
dítěte nepřijatelné.119 

D. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 

                                                 
110 Např. aktivity organizace PROUD http://proudem.cz/rodicovstvi.html a http://www.stejnarodina.cz/. 
111 Viz výzkumy Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AVČR z let 2014, 2015 a 2016 
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/postoje-verejnosti-k-pravum-homosexualu-cerven-2014, 
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/postoje-verejnosti-k-pravum-homosexualu-kveten-2015 a 
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/postoje-verejnosti-k-pravum-homosexualu-cerven-2016 či 
agentury STEM/MARK z roku 2015 http://www.stemmark.cz/polovina-cechu-by-homosexualum-povolila-
adoptovat-dite-jejich-registrovaneho-partnera/ a rovněž výzkum Evropské komise EUROBAROMETR z roku 
2015 http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/ebs_437_en.pdf 
112 Sněmovní tisky č. 1022 a 1080, VI. volební období. 
113 Sněmovní tisk č. 320, VII. volební období. 
114 U sněmovní tisk uvedeného v předchozí poznámce bylo 13.7.2016 zahájeno 1. čtení po skoro 2 letech od jeho 
předložení, kteréí však bylo přerušeno. 
115 Z informací na stránkách Poslanecké sněmovny vyplývá, že ze 240 návrhů zákonů schválených v tomto 
volebním období jich bylo celkem 208 vládních (mimo 3 zákonů o státním rozpočtu) a pouze 25 poslaneckých či 
senátních (mimo 4 zákonných opatření Senátu). 
116 Viz § 928 a násl, občanského zákoníku. 
117 Viz § 931 odst. 1, 932 odst. 1, 954 odst. 1 a 962občanského zákoníku. 
118 Z péče partnera jako právního rodiče by dítě stejně jako v jiném případě mohlo být odebráno pouze ze 
závažných zákonných důvodů. Viz čl. 32 odst. 4 Listiny a § 928 a násl. občanského zákoníku. 
119 Viz rovněž čl. 2 odst. 1, čl. 3 odst. 2 a čl. 19 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. 
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Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem ČR. Plně respektuje zejména čl. 
10 odst. 2 a čl. 32 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod. Listina zaručuje v čl. 10 odst. 
2 respekt k rodinnému životu a jeho ochranu před neoprávněným zasahováním, v čl. 32 odst. 
1 pak ukládá státu aktivní ochranu rodičovství a rodiny a dětí a mladistvých a v čl. 32 odst. 4 
speciálně upravuje právo rodičů a dětí na vzájemnou péči a výchovu dětí a výhradu zákona 
pro omezení práv rodičů a vyjmutí dětí z péče rodičů.120 Právo na ochranu soukromého a 
rodinného života chrání intimní sféru každého jednotlivce, včetně vztahů mezi rodiči a 
dítětem. Stát má v oblasti rodinného života povinnost zdržet se neoprávněných zásahů ze 
strany veřejné moci. Současně je povinen přijmout takovou právní úpravu, jež zaručí právní 
uznání rodinných vztahů a vymezí jejich obsah ve vztazích mezi rodinnými příslušníky 
navzájem i vůči třetím osobám.121 Péče a výchova dítěte předpokládá zajištění materiálních i 
nemateriálních (citových, psychosociálních, kulturních atd.) podmínek pro to, aby dítě mohlo 
v přirozeném rodinném prostředí rozvíjet všechny své osobní schopnosti a možnosti, které ve 
výsledku povedou k odpovídající socializaci dítěte.122 Právní upevnění rodinných vazeb mezi 
partnery a dětmi v jejich péči tak přispěje k ochraně jejich práv i práv samotných partnerů 
v souladu s uvedenými články Listiny, neboť posílí respekt k jejich rodinnému životu, který 
mezi nimi fakticky existuje, a pomůže jim zajistit plnou právní ochranu jejich rodiny a 
rodičovství. Děti i rodiče ve stejnopohlavní rodině tak budou mít zajištěno stejné právní 
postavení jako jakákoliv jiná rodina, a to i v souladu s ústavním zákazem diskriminace.123 

Ústavní soud při interpretaci uvedených ustanovení Listiny ve své judikatuře přistupuje 
k rodině a jejímu pojetí s maximálním respektem k fakticky existujícímu a fungujícímu 
rodinnému životu jejích členů.124 Podle Ústavního soudu rodina představuje společenství 
blízkých osob, mezi nimiž existují úzké vazby příbuzenské, psychosociální, emoční, 
ekonomické a další.125 Ve svém posledním nálezu popsaném níže126 Ústavní soud oproti svým 
předchozím rozhodnutím zdůraznil biologický prvek v rodinných vztazích. Tím se poněkud 
odchýlil od svého předchozího přístupu i od přístupů současné evropské a mezinárodní 
judikatury, které budou podrobněji rozebrány níže a které jsou v případě Evropského soudu 
pro lidská práva pro Ústavní soud závazné. Ty naopak zdůrazňují faktickou sociální a emoční 
povahu rodinných vztahů, aniž by přitom nějak oslabovaly význam a ochranu rodiny a 
vzájemných vztahů jejich členů. Obecně však podle Ústavního soudu právní ochranu 
soukromého a rodinného života mohou požívat i společenství osob žijících mimo institut 
manželství nebo osob pokrevně nepříbuzných, mezi nimiž existují citové a další vazby jako 
osoby žijící v postavení druha a družky, partneři žijící společně s dítětem, které se narodilo 
jednomu z partnerů z jiného vztahu atd.127 Jak právní, tak biologický rodič mohou mít 
oprávněný zájem na uznání a rozvoji svého rodinného vztahu k dítěti. Konečné rozhodnutí 
bude samozřejmě záviset na nejlepším zájmu dítěte.128 V tomto směru se Ústavní soud plně 
shoduje s evropským i mezinárodním přístupem. Proto návrh předpokládá v každém případě 
osvojení posouzení nejlepšího zájmu dítěte v souladu s okolnostmi konkrétního případu a 
pečlivé vyhodnocení všech vazeb dítěte k dotčeným osobám. Může tedy samozřejmě dojít i 

                                                 
120 Podrobněji viz Wagnerová, E. a kol.: Listina základních práv a svobod. Komentář, Praha, 2012, str. 277 a 
násl. a str. 659 a násl. 
121 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/09 ze dne 8.7.2010. 
122 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 257/05 ze dne 26.1.2006. 
123 Čl. 3 odst. 1 Listiny. 
124 Viz Wagnerová a kol., cit. dílo, str. 659 – 662. 
125 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 568/06 ze dne 20.2.2007 
126 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ze dne 14.6.2016. 
127 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 568/06 ze dne 20.2.2007.  
128 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/09 ze dne 8.7.2010. 
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k případům, kdy bude osvojení zamítnuto z důvodů vazby na druhého biologického rodiče 
dítěte či nevhodnosti partnera stát se rodičem. 

Ústavní soud se věnoval i otázce oprávnění k osvojení.129 V nálezu posoudil nemožnost 
přiosvojení druhem130 rodiče, který nebyl jeho manželem. Šlo tedy rovněž o analogii 
přiosvojení manželem rodiče. Ústavní soud shledal vyloučení osvojení nesezdaným druhem 
rodiče jako v souladu s Ústavou. Důvodem především bylo, že nesezdané soužití je pouze 
neformální, faktický vztah, kde dítě není nijak chráněno před jeho možným ukončením a 
rozpadem a není nijak zajištěna jeho následná výchova, péče a ochrana hmotných i 
nehmotných zájmů, jako výživné apod., na rozdíl od manželství, které je soudem formálně 
rozváděno a, jak je popsáno výše, soud je povinen při rozvodu a při následném vypořádávání 
manželských záležitostí dbát zájmu dítěte a výslovně rozhodnout o jeho další výchově, péči o 
něj, výživném a dalších záležitostech.131 Rodič i jeho druh žijící v nesezdaném svazku v 
rodinné domácnosti sice mají během jeho trvání povinnost podílet se na péči o dítě a jeho 
výchově132, ale jejich vzájemný vztah může být kdykoliv fakticky ukončen a dítě je pak 
ponecháno bez zajištěné právní ochrany. Soud sice o péči o něj může rozhodnout133, ale 
prakticky je závislý na návrhu jednoho z rodičů nebo na vlastních zjištěních o situaci dítěte. 
Návrh se však od posuzované situace liší právě tím, že partnerství je formalizovaný právní 
vztah se vzájemnými právy a povinnostmi včetně povinností vůči společně vychovávaným 
dětem. Navíc návrh posiluje tyto vzájemné povinnosti partnerů a přináší právní úpravu vztahu 
ke společným dětem během partnerství i po jeho zrušení, resp. prohlášení jeho neplatnosti či 
neexistence. Tím návrh reaguje prakticky na všechny výtky Ústavního soudu, proč umožnit 
společné rodičovství na základě osvojení jen manželům. Návrh je tak i s tímto judikátem 
Ústavního soudu plně v souladu. 

V době úplně nedávné se Ústavní soud vyslovil i k otázce osvojení registrovanými partnery, 
kdy posuzoval ústavnost jejich absolutního vyloučení z možnosti žádat o osvojení v jakékoliv 
formě.134 Ústavní soud ze zákonné úpravy občanského zákoníku dovodil, že je v primárním 
zájmu dětí, aby jim byla poskytnuta možnost žít v „úplné“ rodině ve standardním pojetí.135 
S tímto pak kontrastuje výjimečné osvojení jedinou osobou.136 Vhodnost manželského 
prostředí pro osvojení dítěte plyne právě z toho, že se manželství je nejtěsnější forma soužití 
dvou osob různého pohlaví, kde na sebe tyto osoby přebírají specifická práva a povinnosti. 
Proto také právě institut manželství dává a priori největší předpoklad pro naplnění účelu 
osvojení, kterým je a musí být především nejlepší zájem dítěte. Ústavní soud tedy, i v souladu 
s předchozím nálezem, zdůrazňuje stabilitu výchovného prostředí pro osvojované dítě. Toto 
však může zajistit i registrované partnerství, neboť, jak vyplynulo z výše řečeno, jde o trvalý 
statusový svazek, který se tudíž rovněž vyznačuje stabilitou a jehož strany mají rovněž určitá 
vzájemná práva a povinnosti.137 Není tedy pravda, že by formálně stabilní prostředí děti 
nemohly najít v jiné formě soužití než manželství. Případné nedostatky v tomto směru návrh 
navíc odstraňuje, jak je uvedeno výše. Navíc registrované partnerství je pro osoby 

                                                 
129 Nález sp. zn. Pl. ÚS 10/15 ze dne 15.12.2015. 
130 Pojem druh je používán pro spolužijícího nesezdaného člověka opačného pohlaví.  
131 § 755 odst. 2 a 3 občanského zákoníku. 
132 § 885 občanského zákoníku. 
133 § 908 občanského zákoníku. 
134 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ze dne 14.6.2016. 
135 Viz § 800 odst. 1 věta první občanského zákoníku. 
136 Viz § 800 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku. 
137 To potvrzuje i sám Ústavní soud v bodě 47 nálezu, kde mluví o vzájemných povinnostech registrovaných 
partnerů. 
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homosexuální orientace jediným a zároveň nejpevnějším svazkem, který jim současné české 
právo umožňuje uzavřít, aby demonstrovali pevnost svého vzájemného vztahu a mj. svou 
připravenost k osvojení dětí. Hodnocení stability jednotlivých statusových i faktických svazků 
by tedy mělo zohledňovat tyto okolnosti.  

Ústavní soud dále vyšel z názoru, že ústavní pořádek ani mezinárodní právo nedává nikomu 
automatické právo k osvojení dítěte. Právní úprava osvojení však nesmí pro žadatele o 
osvojení ani další zúčastněné stanovit diskriminační podmínky. Pokud právní úprava sice 
umožňuje výjimečně osvojení jednotlivcem138, kterým ale nesmí být osoba v registrovaném 
partnerství139, je s touto osobou nerovně zacházeno. Jelikož do registrovaného partnerství 
vstupují převážně osoby stejnopohlavní sexuální orientace, jedná se, byť to Ústavní soud 
přímo neříká, o diskriminaci na základě sexuální orientace. Ústavní soud přitom připomněl, že 
diskriminace rovněž znamená zásah do lidské důstojnosti dané osoby, která je tím základním 
aspektem ochrany lidských práv. Pokud zákon z určitého práva „vylučuje určitou skupinu 
osob jen proto, že se rozhodly uzavřít registrované partnerství, činí z nich de facto jakési 
osoby „druhého řádu“ a dává jim bezdůvodně určité stigma, které evokuje představu o jejich 
méněcennosti, zásadní odlišnosti od ostatních (zřejmě „normálních“) a zřejmě i o 
neschopnosti se – oproti osobám jiným – náležitě postarat o děti.“140 Vstup do registrovaného 
partnerství přitom je zákonem aprobované jednání a nikoliv něco závadného, neetického, či 
dokonce protiprávního.141 Ústavní soud rovněž připomněl, že homosexualita je nezávislá na 
vůli člověka a jeho jednání a vůli a proto je diskriminace na jejím základě nepřípustná142 
Ústavní soud se ztotožnil i s argumentací, dle které neexistuje žádný objektivní a racionální 
důvod, pro který by mělo být registrovaným partnerům znemožněno osvojení. Stát přitom 
nemůže homosexuálně orientovaným osobám omezit jejich rodičovská práva či úplně zakázat 
výchovu dětí.143 Pak není logické, aby se vůbec nemohly ucházet o osvojení dětí a to dokonce 
pouze tehdy, pokud vstoupí do registrovaného partnerství a tím svou homosexualitu přiznají. 
Ústavní soud shledal proto napadené ustanovení rozporným s právem na lidskou důstojnost, 
s právem na soukromý život a se zákazem diskriminace. Obsahem práva na soukromí je i 
zajištění prostoru pro rozvoj osobnosti a rozhodování o uspořádání vlastního života.144 
Vyloučení z možnosti ucházet se o osvojení jedné skupině osob nerespektuje právo na rozvoj 
soukromého života právě v oblasti možnosti žádat o osvojení. Jelikož však neexistuje právní 
nárok na osvojení, nedošlo přitom k zásahu do práva na rodinný život. Tato interpretace je 
však v rozporu se současnou judikaturou Evropského soudu pro lidská práva uvedenou níže.  

Návrh přitom na tento nález Ústavního soudu reaguje tím, že umožní, resp. nebude nijak 
bránit tomu, aby se osvojitelem jako samostatnou osobou podle občanského zákoníku stal i 
jeden z registrovaných partnerů, tj. aby registrované partnerství nebránilo podání žádosti o 
osvojení jedním z partnerů. Nad rámec předmětu nálezu přitom umožní i tzv. přiosvojení, tj. 
osvojení dítěte jednoho z partnerů druhým partnerem bez toho, aby zanikl rodičovský vztah 
k partnerovi, který již rodičem byl. Výsledkem tak má být, aby dítě mělo ve výsledku rodiče 
dva a nikoliv pouze jednoho a bylo tak vychováváno v rodině úplné. Tím je respektován apel 
Ústavního soudu na úplné a stabilní rodinné prostředí, ve kterém je ochrana dítěte návrhem 

                                                 
138 § 800 odst. 1 občanského zákoníku. 
139 § 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství. 
140 Viz bod 46 nálezu. 
141 Viz bod 47 nálezu. 
142 Viz Ellischer D.: cit. dílo, str. 173. 
143 Viz rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Salgueiro da Silva Mouta proti Portugalsku ze dne 
21.12.1999, stížnost č. 33290/96. 
144 Viz Wagnerová, E.: cit. dílo, str. 281n. 
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nadále posilována, jak je rozvedeno výše. Závěry Ústavního soudu o rovném postavení a 
rovné lidské důstojnosti osob se stejnopohlavní orientací spolu s judikaturou Evropského 
soudu pro lidská práva poté vylučují úvahy o paušální nevhodnosti těchto osob pro osvojení či 
dokonce rodičovství jako takové.145 Nadále bude platit, že každé osvojení musí být 
v nejlepším zájmu osvojovaného dítěte vyhodnoceného na základě individuálních okolností v 
daném případě. 

E. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

Na problematiku osvojení se předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské 
unie a obecné právní zásady práva Evropské unie přímo nevztahují. Právo Evropské unie 
upravuje ochranu práv dítěte a jeho nejlepšího zájmu včetně jeho rodinného života především 
čl. 7, čl. 24 a čl. 33 odst. 1 Listiny základních práv EU. Čl. 7 zakotvuje právo na respekt 
soukromého a rodinného života v souladu a ve stejném rozsahu jako Úmluva o ochraně 
lidských práv a základních svobod.146 Čl. 24 vychází z Úmluvy o právech dítěte a obsahuje 
právo dětí na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho, na zohlednění jejich nejlepšího 
zájmu při všech činnostech, které se jich týkají, a právo udržovat pravidelné osobní vztahy a 
přímý styk s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy. Čl. 33 odst. 1 pak 
stanovuje, že rodina požívá právní, hospodářské a sociální ochrany. Jelikož se Listina 
základních práv EU vztahuje na členské státy, jen pokud uplatňují právo EU, což není případ 
osvojení, nebudou se ani uvedené články uplatňovat na návrhem řešenou problematiku. 
Nicméně ukazují, že uvedené obecné principy ochrany práv dětí a rodinného života se 
uplatňují i v právu EU, což potvrzuje i judikatura Soudního dvora EU.147 Návrh není s těmito 
principy nijak v rozporu a naopak přispívá k jejich lepšímu uplatnění.  

F. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 
jimiž je ČR vázána 

Návrhu se dotýká především Úmluva o právech dítěte.148 Základní ideje Úmluvy o právech 
dítěte vyjádřené v její preambuli jsou, že dětství má nárok na zvláštní péči a pomoc, že 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, a že v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí 
dítě vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. Konkrétně čl. 3 
odst. 1 ukládá při každé činnosti týkající se dítěte zohlednit jeho nejlepší zájem. Čl. 3 odst. 2 
poté ukládá státům zajistit dítěti takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, s 
ohledem na práva a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců 
právně za něho odpovědných. Čl. 5 ukládá státům respektovat odpovědnost, práva a 
povinnosti rodičů nebo členů širší rodiny nebo obce, zákonných zástupců nebo jiných osob 

                                                 
145 Z uvedeného rovněž plyne, že dítě vychovávané v registrovaném partnerství nebude moci být jen svému 
rodiči odebráno a dáno k osvojení jiným osobám včetně jiných manželů. Registrované partnerství pak pro něj 
skutečně může být tím nejstabilnějším prostředím. 
146 Čl. 52 odst. 3 Listiny základních práv EU. 
147 Viz např. rozsudky ve věci C-540/03 Evropský parlament proti Radě EU ze dne 27.6.2006, C-34/09 Gerardo 
Ruiz Zambrano proti Office national de l’emploi (ONEm) ze dne 8.3.2011, C-356/11 S. proti 
Maahanmuuttovirasto a C-357/11 Maahanmuuttovirasto proti L ze dne 6.12.2012 či C-648/11 The Queen, na 
žádost: MA, BT, DA proti Secretary of State for the Home Department za přítomnosti The AIRE Centre (Advice 
on Individual Rights in Europe) (UK) ze dne 6.6.2013. 
148 Publikována pod č. 104/1991 Sb. 
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právně odpovědných za dítě, které směřují k zabezpečení jeho orientace a usměrňování při 
výkonu práv podle úmluvy v souladu s jeho rozvíjejícími se schopnostmi. Čl. 9 odst. 1 ukládá 
zajistit, aby dítě nemohlo být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, pokud to není 
potřebné v zájmu dítěte. Čl. 16 chrání dítě proti svévolnému zasahování do jeho soukromého 
života a rodiny. Čl. 18 poté upravuje společnou odpovědnost obou rodičů za výchovu a vývoj 
dítěte, jejímž základním smyslem musí přitom být zájem dítěte a k čemuž stát musí vytvořit 
odpovídající podmínky. Čl. 20 odst. 3 pojímá osvojení jako formu náhradní péče v případě, 
pokud dítě nemůže být ponecháno v rodinné péči, a čl. 21 stanovuje podmínky, aby osvojení 
bylo vždy v zájmu dítěte a bralo ohledy na zájem i ostatních účastněných. Konečně čl. 2 odst. 
1 ukládá státům respektovat a zabezpečit práva stanovená touto úmluvou každému dítěti 
nacházejícímu se pod jejich jurisdikcí bez jakékoli diskriminace podle rasy, barvy pleti, 
pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického 
nebo sociálního původu, majetku, tělesné nebo duševní nezpůsobilosti, rodu a jiného 
postavení dítěte nebo jeho rodičů nebo zákonných zástupců. Úmluva o právech dítěte vychází 
z toho, že základní péči o dítě mohou vykonávat rodiče, členové širší rodiny nebo jiné osoby a 
dítě má právo na ochranu svých vztahů s nimi.149 Návrh je se všemi těmito pravidly plně 
v souladu, neboť má za cíl umožnění rozvoje rodinného života dítěte, zajištění a prohlubování 
vzájemných rodinných vazeb stejně jako patřičné péče a výchovy dítěte v rodinném prostředí. 
Toto rodinné prostředí může být tvořeno oběma rodiči i na základě osvojení partnerem 
jednoho z rodičů. To, zda tento postup bude v nejlepším zájmu dítěte, bude v každém případě 
předmětem soudního posouzení. 

Druhou hlavní mezinárodní úmluvou, která se problematiky dotýká, je Úmluva o ochraně 
lidských práv a základních svobod (dále jen „EÚLP“).150 Tato úmluva v čl. 8 obsahuje právo 
na respektování soukromého a rodinného života, do kterého nesmí být zasaženo kromě 
případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu 
národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení 
nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných. 
Výkladem a dohledem nad naplňováním EÚLP je pověřen Evropský soud pro lidská práva 
(dále jen „ESLP“).151 Rozsudky ESLP jsou přitom závazné nejen pro stát, proti kterému je 
spor veden152, ale i pro ostatní členské státy Rady Evropy. Z vázanosti ESLP jeho rozsudky 
plyne, že ve skutkově stejných věcech bude rozhodovat stejně i spory vůči dalším státům. 

Podle ESLP je rodina faktickým jevem, nikoliv právním či teoretickým konstruktem.153 
Rodinný život je založen na skutečné existenci blízkých osobních vazeb v praxi, kdy se osoby 
navzájem považují a chovají se k sobě jako osoby blízké a žijí spolu v rodinném 
společenství.154 Respekt k rodinnému životu vyžaduje, aby biologická a sociální realita 
převážila nad právní domněnkou.155 ESLP proto pod pojem rodinný život zahrnuje nejen 
vztahy mezi manželi a mezi rodiči a dětmi (a to včetně osob, které se za rodiče považují 
fakticky), ale i mezi vzdálenějšími příbuznými (prarodiče, sourozenci, spolužijící osoby atd.), 

                                                 
149 Viz Wagnerová a kol., cit. dílo, str. 661. 
150 Publikována pod č. 209/1992 Sb. 
151 Čl. 19 a násl. EULP. 
152 Viz čl. 46 odst. 1 EULP. 
153 Viz Kmec, J., Kosař., D., Kratochvíl, J. a Bobek, M.: Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. Praha, 
2012 str. 872 – 874. 
154 Viz např. rozsudky ve věcech Marckx proti Belgii ze dne 13.6.1979, stížnost č. 6833/74, K. a T. proti Finsku 
ze dne 12.7.2001, stížnost č. 25702/94, a další. 
155 Viz rozsudek ve věci Kroon a další proti Nizozemí ze dne 27.10.1994, stížnost č. 18535/91. 
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pokud s dítětem žijí, starají se o něj a vedou tedy faktický rodinný život.156 Rodiče jsou pouze 
zvýhodněni tím, že se u nich rodinný život a vztah k dítěti předpokládá, zatímco u ostatních 
osob musí být fakticky prokázán blízkými osobními vazbami.157 Konkrétní osobní vazby mají 
podobu společného mezilidského vztahu směřujícího ke společnému životu, k vzájemnému 
respektu, péči o společné děti či jiným vzájemným závazkům.158 Rodinný život tak existuje i 
mezi adoptivními rodiči a jejich dětmi, a to do určité míry dokonce i před samotnou adopcí.159 
Mezi rodinná společenství, kde existuje rodinný život, tak patří i stejnopohlavní páry žijící 
v dlouhodobém stabilním vzájemném vztahu160 i s dětmi, které vychovávají161. Rodinný život 
pak stát musí nejen respektovat, ale i umožnit mu jeho rozvoj a poskytnout dostatečnou 
podporu.162  

ESLP má rovněž poměrně bohatou judikaturu k otázce osvojení.163 ESLP především říká, že 
samotná EÚLP negarantuje nikomu automatické právo na osvojení dítěte (stejně jako na jiné 
formy rodinného života).164 ESLP k tomu konstatuje, že „rodič je tu pro dítě a nikoliv dítě pro 
rodiče.“165 Z toho plyne, že ESLP jednak úpravu osvojení jako takovou ponechává výrazně na 
národní právní úpravě a nestanovuje nijak, jaké osoby mají být oprávněny osvojit a jaké 
nikoliv.166 Na druhou stranu ovšem ESLP zdůrazňuje absolutní přednost nejlepšího zájmu 
dítěte ve věci, který musí být v každém případě a vůči každé osobě řádně zhodnocen.167 
Pokud tedy by adopce konkrétní osobou v určité situaci (např. ve stejnopohlavním svazku) 
byla v nejlepším zájmu dítěte, ESLP by jí určitě neshledal v rozporu s EÚLP. Naopak pokud 
by adopce, resp. následný rodinný život nebyly umožněny z jiných důvodů než rozpor s 
nejlepším zájmem dítěte, lze se domnívat, že by ESLP porušení EÚLP shledal, a to vůči dítěti, 
jehož péče právě nebyla zajištěna v souladu s jeho nejlepším zájmem. To potvrzuje i zásada 
ESLP, že pokud mezi dospělým a dítětem vznikla rodinná vazba, má stát povinnost umožnit 
její rozvoj a zajistit právní ochranu směřující k integraci dítěte do jeho rodiny.168 Proto 
v některých případech může být i povinností státu umožnit vznik a rozvoj právních rodinných 

                                                 
156 Viz např. rozsudky ve věcech Olsson proti Švédsku (č. 1), ze dne  24. 3. 1988, stížnost č. 10465/83, Berrehab 
proti Nizozemsku ze dne 21 6.1988, stížnost č. 10730/84 či Bronda proti Itálii ze dne 9.6.1998, stížnost 
č. 22430/93 či zpráva Evropské komise pro lidská práva ve věci Boyle proti Spojenému království ze dne  
9. 2. 1993, stížnost č. 16580/90. 
157 Viz Kmec J. a další: cit. dílo, str. 873. 
158 Viz rozsudek ve věci X, Y a Z proti Spojenému království ze dne 22.4.1997, stížnost č.21830/93. 
159 Viz již rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva, která byla předchůdcem ESLP, ve věcech X proti Belgii 
ze dne 10.7.1975, stížnost č. 6482/74, X proti Francii ze dne 5.10.1982, stížnost č. 9993/82, či Di Lazzaro proti 
Itálii ze dne 10.7.1997, stížnost č. 31924/96 anebo rozsudek ve věci Pini a další proti Rumunsku ze dne 
22.6.2004, stížnosti č. 78028/01 a 78030/01. 
160 Viz rozsudky ve věcech Schalk a Kopf proti Rakousku ze dne 24.6.2010, stížnost č. 30141/04 či Oliari a další 
proti Itálii ze dne 21.7.2015, stížnosti č. 18766/11 a 36030/11. 
161 Viz rozhodnutí o přijatelnosti ve věci Gas a Dubois proti Francii ze dne 31.8.2010, stížnost č. 25951/07 či 
rozsudek ve věci X a ostatní proti Rakousku ze dne 19.2.2013, stížnost č. 19010/07. 
162 Viz např. rozsudek ve věci Kutzner proti Německu ze dne 26.2.2002, stížnost č. 46544/99. 
163 Viz rovněž Kosař et al.: cit. dílo, str. 953 – 956. 
164 Viz rozhodnutí a rozsudky popsané výše.  
165 Viz např. rozsudek ve věci E. B. proti Francii ze dne 22.1.2008, stížnost č. 43546/02. 
166 Viz rozsudky ve věcech Gas a Dubois proti Francii ze dne 15.3.2012, stížnost č. 25951/07 či  X. a ostatní 
proti Rakousku ze dne 19.2.2013, stížnost č. 19010/07. Srovnej však rozsudek ve věci Emonet a ostatní proti 
Švýcarsku ze dne 13.12.2007, stížnost č. 39051/03. 
167 Viz především rozsudek ve věci X a ostatní proti Rakousku ze dne 19.2.2013, stížnost č. 19010/07. 
168 Viz např. rozsudky ve věcech Kroon a další proti Nizozemí ze dne 27.10.1994, stížnost č. 18535/91 či 
Wagner a J.M.W.L. proti Lucembursku ze dne 28.6.2007, stížnost č. 76240/01. 
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vztahů.169 Takto ostatně ESLP posuzuje případy, kdy se např. stávající rodič brání adopci 
svého dítěte novým manželem či partnerem druhého rodiče, pokud tato je v zájmu dítěte.170 
Z důvodů nejlepšího zájmu dítěte rovněž ESLP neuznává formální překážky osvojení 
spočívající mj. v restriktivních podmínkách pro osoby oprávněné osvojit a připomíná, že 
pokud mezi dítětem a pečující osobou vznikl rodinný vztah a probíhá rodinný život, není 
legitimním postupem tento vztah neuznat a bránit mu z jiných důvodů než nejlepší zájem 
dítěte.171 Navíc pokud se stát rozhodne právo na osvojení přiznat, musí tak činit 
nediskriminačním způsobem, jinak se dostává do rozporu s čl. 14 EÚLP. Možnost státu určit 
osoby oprávněné k osvojení nelze přitom určitě vykládat tak, že by určité skupiny byly 
z tohoto práva vyloučeny pouze na základě své sexuální orientace, která je obecně 
považována za „podezřelé“ diskriminační kritérium, jehož použití musí být odůvodněno velmi 
přísnými důvody.172   

ESLP se konkrétně věnoval i případům osvojení stejnopohlavními páry, resp. osobami 
homosexuální orientace. V prvém z nich týkajícím se Francie chtěla registrovaná partnerka 
osvojit dítě své partnerky.173 Jelikož však tehdy francouzské právo umožňovalo přiosvojení 
(tj. osvojení, kdy nový rodič nenahrazuje rodiče stávajícího) pouze u dítěte manžela, došlo by 
k tomu, že původní matka by ztratila svá rodičovská práva, což by bylo v příkrém rozporu 
s nejlepším zájmem dítěte. Především z tohoto důvodu ESLP porušení práv stěžovatelek 
neshledal. Je pravda, že ESLP se příliš nezabýval tím, zda je v souladu s EÚLP, že Francie 
přiosvojení stěžovatelkám vůbec neumožnila a že především nijak nevyhodnotila jeho soulad 
s nejlepším zájmem dítěte.174 Stěžovatelky přitom byly v civilním statusovém svazku175, 
neboť sňatek tehdy ve Francii uzavřít nemohly. ESLP však odmítl srovnat jejich situaci se 
situací manželů z důvodů specifického statutu manželství s odkazem na čl. 12 EÚLP a na 
svou předchozí judikaturu.176 Neuvedl však pro tento postup žádné důvody mimo ten, že 
„manželství zůstává institucí, u které je široce akceptováno, že dává těm, co jej uzavírají, 
speciální statut“, a že jde o „soubor práv a povinnosti, které je výrazně odlišují od pouhého 
soužití muže a ženy“.177 V druhém případě178, týkajícím se Rakouska, neregistrovaná179 
spolužijící partnerka chtěla osvojit dítě své partnerky, přičemž však rakouské právo toto 

                                                 
169 Viz např. rozsudky ve věcech Keegan proti Irsku ze dne 26.5.1994, stížnost č. 16969/90, Pini a další proti 
Rumunsku ze dne 22.6.2004, stížnosti č. 78028/01 a 78030/01 či Emonet a ostatní proti Švýcarsku ze dne 
13.12.2007, stížnost č. 39051/03. 
170 Viz např. rozsudky ve věcech Söderbäck proti Švédsku ze dne 28.10.1998, stížnost č. 24484/94 či Eski proti 
Rakousku ze dne 25.1.2007, stížnost č. 21949/03. 
171 Viz např. rozsudek ve věci Wagner a J.M.W.L. proti Lucembursku ze dne 28.6.2007, stížnost č. 76240/01. 
172 Toto plyne z vedle již zmíněného rozsudku Salgueiro da Silva Mouta proti Portugalsku i z dalších judikátů 
ESLP jako např. Smith a Grady proti Spojenému království ze dne 27.9.1999, stížnosti č.  33985/96 a 33986/96, 
Karner proti Rakousku ze dne 24.7.2003, stížnost č. 40016/98 či Kozak proti Polsku ze dne 2.3.2010, stížnost č. 
13102/02 a nejnověji Pajič proti Chorvatsku ze dne 23.2.2016, stížnost č. 68453/13. 
173 Viz rozsudek ve věci Gas a Dubois proti Francii ze dne 15.3.2012, stížnost č. 25951/07. 
174 V tomto směru je zajímavé srovnání s rozsudkem Emonet a další proti Švýcarsku, kde stejná situace, kdy 
osvojení partnerem rodiče vedlo k zániku rodičovských práv původního rodiče, byla shledána v rozporu se 
zájmem dokonce dospělého potomka a tudíž i s čl. 8 Úmluvy. 
175 Šlo o PACS (Pacte civile de solidarité).  
176 Viz rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ve věci Lindsay proti Spojenému království ze dne 
11.11.1986, stížnost č. 11089/84 a rozhodnutí ESLP ve věci Nylund proti Finsku ze dne 29.6.1999, stížnost č. 
27110/95, a Shackell proti Spojenému království ze dne 27.4.2000, stížnost č. 45851/99 a rozsudky ve věcech 
Burden proti Spojenému království ze dne 29.4.2008, stížnost č. 13378/05 či Şerife Yiğit proti Turecku ze dne 
2.11.2010, stížnost č. 3976/05. 
177 V tomto směru je však registrované partnerství blízké manželství, jak je popsáno výše. 
178 Viz rozsudek ve věci X. a ostatní proti Rakousku ze dne 19.2.2013, stížnost č. 19010/07. 
179 Rakousko tehdy neumožňovalo uzavřít stejnopohlavním párům žádnou statusovou formu soužití. 
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umožňovalo jak manželům, tak nesezdaným různopohlavním párům. Zatímco srovnání 
nesezdaným stejnopohlavních párů s manžely ESLP opět odmítl, srovnání nesezdaných 
různopohlavních a stejnopohlavních párů provedl a shledal diskriminaci na základě sexuální 
orientace. Uznal sice za legitimní důvod ochranu tradičních forem rodiny, ale absolutní zákaz 
osvojení stejnopohlavními páry je podle něj nepřiměřeným krokem pro zajištění tohoto cíle. 
Za daleko vhodnější považuje naopak právě posouzení každého jednotlivého případu 
z hlediska nejlepšího zájmu dítěte. Jakkoliv tedy ESLP přímo netvrdí, že je nutné umožnit 
osvojení v každé situaci včetně nepravého osvojení dítěte partnera, přikazuje respektovat 
faktické rodinné vazby a umožnit jejich rozvoj v každém jednotlivém případě v souladu 
s nejlepším zájmem dítěte. S těmito premisami je návrh plně v souladu a umožňuje jejich 
uplatnění právě na situace dítěte vychovávaného rodičem a jeho partnerem.      

G. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 

Návrh zákona nemá dopady na státní rozpočet, ani na rozpočty krajů a obcí. 
 
H. Předpokládané sociální dopady a dopady na podnikatelské prostředí a životní 

prostředí 
 
Sociální dopady návrhu se předpokládají pozitivní. Návrh umožní partnerům vychovávajícím 
společně děti právně pojistit vazbu vůči nim a tak lépe vykonávat své rodičovské kompetence. 
V případě rozpadu partnerství nebo úmrtí biologického rodiče bude mít druhý rodič k dítěti či 
k dětem vyživovací povinnost, což ve svém důsledku může snížit riziko závislosti osob 
pečujících o dítě na sociálním systému. Podobný důsledek bude mít pobírání sirotčího 
důchodu dítětem po smrti jednoho z rodičů. Výsledkem bude více fungujících a spokojených 
rodin zajišťujících harmonické prostředí pro vývoj dětí a pro rozvoj společnosti jako celku. 

Dopady návrhu na podnikatelské prostředí se nepředpokládají. Nepředpokládají se ani 
negativní dopady na životní prostředí.  

G. Předpokládané dopady ve vztahu rovnosti žen a mužů 

Návrh nemá negativní dopady na rovnost žen a mužů. Návrh přistupuje stejně k párům gayů i 
párům lesbickým a k jednotlivým lesbám a gayům. V posuzování vhodnosti osvojení nebude 
mezi páry gayů a lesbickými páry činěn žádný rozdíl a vždy bude posuzován individuální 
případ a v jeho rámci osobnostní vlastnosti žadatele a nejlepší zájem osvojovaného dítěte. 

I. Dopady navrhovaného řešení ve vtahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Návrh zákona plně respektuje a nijak nezasahuje do ochrany soukromí a osobních údajů. 
Mechanismy ochrany osobních údajů v řízeních o osvojení dítěte partnera či v řízeních 
týkajících se změny jména a příjmení partnera či společného dítěte budou stejné jako 
v ostatních případech řízení o osvojení či změně jména a příjmení. Soudy, orgány sociálně-
právní ochrany dětí, matriční úřady a další dotčené orgány veřejné moci budou vázány 
běžnými pravidly nakládání s osobními údaji a budou postupovat stejně jako v ostatních 
řízeních ve své kompetenci. 

J. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádná korupční rizika. Korupční rizika v řízeních o 
osvojení dítěte partnera či v řízeních týkajících se změny jména a příjmení partnera či 
společného dítěte budou minimalizována stejným způsobem jako v ostatních případech řízení 
o osvojení či změně jména a příjmení. 
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K. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu ani tyto 
oblasti nijak negativně neovlivňuje a není proto pro ně relevantní. 
 
L. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Předseda Legislativní rady vlády povolil v souladu s čl. 5.7. Obecných zásad o provedení 
dopadu regulace svým dopisem č.j. 1054/2016-OHR ze dne 22. ledna 2016 výjimku z 
hodnocení dopadů regulace. Proto nebyla Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
zpracovávána.  
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Zvláštní část 

K části první (změna zákona o registrovaném partnerství) 

K bodu 1 (§ 7 odst. 3 a 4 zákona o registrovaném partnerství) 

Do zákona o registrovaném partnerství se doplňuje režim péče o společné děti v případě, že 
partnerství jejich rodičů v souladu se zákonem vůbec nevzniklo či že bylo prohlášeno za 
neplatné. Postup bude stejný jako v případě manželství, aby tak společným dětem byla 
zajištěna stejná míra ochrany práv a zájmů. Soud tedy neprodleně poté, kdy určí, že 
partnerství nevzniklo, rozhodne o povinnostech a právech partnerů ke společnému dítěti. 
Majetkové povinnosti a práva partnerů posoudí jednotlivě podle jejich povahy a nelze-li jinak, 
použije ustanovení o bezdůvodném obohacení, přičemž bere ohled na partnera jednajícího v 
dobré víře, jakož i na práva a právní zájmy společných dětí a třetích osob. Pokud bude 
partnerství prohlášeno za neplatné, bude o povinnostech a právech partnerů ke společnému 
dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po prohlášení partnerství za 
neplatné rozhodováno podle stejných principů jako o povinnostech a právech rozvedených 
manželů ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po 
rozvodu, jak bude popsáno níže.180  

K bodům 2 – 5, 7 a 8 (§ 8 odst. 2 – 5, § 9 odst. 3 - 5 a § 13 odst. 3 a 4 zákona o registrovaném 
partnerství) 

Za účelem zajištění vhodného prostředí pro výchovu dítěte v rámci partnerství se vzájemná 
práva a povinnosti partnerů a jejich povinnosti vůči dítěti rozvádějí tak, aby co nejvíce 
zohledňovala práva a zájmy společných dětí. Oba partneři rozhodují společně o záležitostech 
partnerského soužití, včetně záležitostí dětí vychovávaných v partnerství.181 Přitom jako 
rodiče berou v úvahu nejlepší zájem svých dětí a vykonávají svou odpovědnost v souladu 
s tímto zájmem.182 Partneři jsou oprávněni se při běžných záležitostech vzájemně 
zastupovat183, přičemž jednání jednoho z partnerů při obstarávání běžných záležitostí 
partnerství zavazuje oba partnery společně a nerozdílně184. Jeden z partnerů však může vůči 
třetí osobě účinky zastupování a závaznosti právních úkonů vyloučit.185 Podobně jako u 
manželů se rovněž navrhuje, aby tak mohl učinit na návrh jednoho z partnerů i soud.186 Toto 
však nebude možné u věcí týkajících se obstarávání běžných nezbytných životních potřeb 
partnerů a společně vychovávaných dětí, které nenabyly plné svéprávnosti.187 Důvodem je 
stejně jako mezi manžely ochrana vzájemných práv partnerů i dětí v jejich každodenním 
životě, kdy není prakticky možné získávat výslovný souhlas partnera. Neudělením, resp. 
vyloučením fikce souhlasu by partner mohl nepřiměřeně ovlivňovat až blokovat každodenní 
život partnerů a jejich dětí. V ostatních, tj. neběžných záležitostech, bude stejně jako u 
manželů vyžadován výslovný souhlas partnera, který může být případně nahrazen soudem.188  

                                                 
180 § 906 – 909 občanského zákoníku. 
181 § 8 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství. Podobně viz § 692 odst. 1 a § 693 občanského zákoníku. 
182 § 858 a 875 odst. 1 občanského zákoníku. 
183 § 9 odst. 1 zákona o registrovaném partnerství. Podobně viz § 696 odst. 1 občanského zákoníku. 
184 § 9 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství. Podobně viz § 694 odst. 1 věta před středníkem občanského 
zákoníku. 
185 § 9 odst. 3 zákona o registrovaném partnerství. Podobně viz § 694 odst. 1 věta za středníkem občanského 
zákoníku. 
186 § 694 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku. 
187 § 694 odst. 1 věta třetí občanského zákoníku. 
188 § 694 odst. 2 občanského zákoníku. 
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Nedohodnou-li se partneři v podstatných věcech, rozhodne na návrh některého z nich soud, 
který přihlédne k zájmům obou partnerů a samozřejmě i dětí vychovávaných v partnerství. 
Stejně jako v manželství se ale soud bude primárně snažit o smírné řešení mezi partnery.189 
Každý partner bude povinen ve svém životě (tj. při svých samostatných každodenních 
aktivitách jako práce, studium apod.) brát zřetel na zájem druhého partnera a dítěte, které žije 
spolu s partnery.190 Každý z partnerů bude povinen přispívat na vzájemné potřeby a potřeby 
společně vychovávaných dětí podle svých osobních a majetkových poměrů a schopností a 
možností, aby životní úroveň partnerů i jejich dětí byla zásadně srovnatelná.191 

Konečně z povinnosti partnerů žít spolu plyne, že pokud partner opustí společnou domácnost, 
ve které spolu partneři vychovávají dítě, aniž k tomu má důvod zvláštního zřetele hodný, a 
odmítá se vrátit, je tento partner povinen přispívat dále na náklady společné domácnosti. Tím 
bude ochrana zájmů dětí v partnerství zajištěna i v případě, že spolu partneři nebudou žít. 
Pokud by partneři-rodiče společného dítěte žili odděleně, budou se jejich rodičovská práva a 
povinnosti řídit stejně jako v případě oddělené žijících manželů.192 V tomto případě bude 
jakékoliv jednání jednoho z partnerů ve společných záležitostech, včetně záležitostí dětí 
vychovávaných v partnerství, vždy vyžadovat souhlas druhého partnera.193 

K bodu 6 (§ 13 odst. 1 zákona o registrovaném partnerství) 

Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník používá pro vztah dětí a rodičů pojem 
rodičovská odpovědnost a nikoliv zodpovědnost194, navrhuje se stejná změna i v zákoně o 
registrovaném partnerství. 

K bodu 9 (§ 13a zákona o registrovaném partnerství) 

Navrhované ustanovení § 13a umožní registrovanému partnerovi osvojit dítě jeho partnera, 
obdobně jako manžel může osvojit dítě svého manžela a tak prostřednictvím osvojení právně 
upravit vztah k dítěti, které většinou fakticky oba partneři vychovávají, vyživují a mají 
k němu citový vztah, který je ze strany dítěte opětován. O osvojení bude rozhodovat soud, 
který musí vždy posoudit, zda je takové osvojení v nejlepším zájmu dítěte. 

Podrobná právní úpravu osvojení je obsažena v občanském zákoníku a osvojení dítěte 
partnera partnerem rodiče bude probíhat podle těchto pravidel stejně jako u osvojení dítěte 
manžela manželem či u jakéhokoliv jiného typu osvojení. Navrhované ustanovení proto 
odkazuje na právní úpravu obsaženou v občanském zákoníku, konkrétně osvojením manželem 
či manželkou rodiče,195 a neopisuje jednotlivá ustanovení o osvojení.196 Po osvojení bude mít 
osvojené dítě postavení společného dítěte partnerů stejně jako dítě osvojené manželem rodiče 
má postavení společného dítěte manželů.197 Na rozdíl od dítěte manžela, jehož příjmení je 
určeno již při uzavření manželství198, si partneři nevolí společné příjmení ani příjmení 
                                                 
189 § 692 odst. 2 občanského zákoníku. 
190 § 689 občanského zákoníku. 
191 § 690 občanského zákoníku. 
192 § 908 občanského zákoníku. 
193 § § 694 odst. 3 občanského zákoníku. 
194 § 858 občanského zákoníku. 
195 § 794 – 845 občanského zákoníku.  
196 Obdobná legislativní technika je zvolena také např. v německém zákoně o registrovaném partnerství, který 
pokud jde o osvojení dítěte partnera, odkazuje na příslušná ustanovení německého občanského zákoníku. 
197 § 832 odst. 1 občanského zákoníku. 
198 § 660 a 661 odst. 1 občanského zákoníku. Dítě má buď společné příjmení manželů, anebo příjmení toho 
z manželů, jehož příjmení bylo při uzavření manželství určeno jako příjmení společných dětí. 
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společných dětí a nelze proto aplikovat ustanovení o příjmení společného dítěte manželů199. 
Společné dítě si tedy zachová své původní příjmení, které bude příjmením jednoho z partnerů, 
a může jej následně změnit podle zákona o matrikách, jménu a příjmení.200 Stejně jako u 
osvojení dítěte manželem rodiče201, tak rovněž u osvojení dítěte partnerem rodičů nedochází 
k zániku příbuzenských vazeb k původnímu rodiči a jeho rodině, neboť k tomu neexistuje 
žádný důvod a naopak v zájmu dítěte je plné zachování těchto vazeb, jelikož i původní rodič 
bude o něj nadále pečovat a vychovávat jej. 

K bodu 10 (§ 18 a 19 zákona o registrovaném partnerství) 

Navrhované ustanovení § 18 upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi partnery a jejich 
společným dítětem po zániku partnerství. Zejména se jedná o úpravu vyživovací povinnosti a 
úpravu vztahů po zániku partnerství. Vzhledem k tomu, že osvojením dítěte partnerem či 
partnerkou rodiče bude mít dítě dva rodiče, kteří vůči němu budou vykonávat rodičovská 
práva, je nezbytné upravit výkon rodičovské odpovědnosti k dítěti i pro případ, že 
registrované partnerství rodičů skončí. V takovém případě se bude postupovat obdobně, jako 
v případě rozvodu manželství.202 

Stejně jako manželství203, tak ani partnerství nebude moci být zrušeno, bylo-li by to v rozporu 
se zájmem společného 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. 
V případě zániku partnerství bude muset soud nejprve rozhodnout o tom, který z rodičů bude 
o dítě nadále pečovat, a to s uvážením zájmu dítěte. Do té doby stejně jako manželství204 
nebude moci být partnerství zrušeno. Soud primárně respektuje souhlasné stanovisko rodičů a 
odchýlí se od něj 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 přitom stejně jako při rozvodu manželství může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, 
nebo do střídavé péče, nebo do společné péče se souhlasem obou rodičů, případně i do péče 
jiné osoby než rodiče, je-li to potřebné v zájmu dítěte. Soud při tomto rozhodování bude brát 
ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým 
možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na 
výchovné schopnosti každého z rodičů, na stávající a očekávanou stálost výchovného 
prostředí, v němž má dítě napříště žít, na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, 
popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám. Soud vezme vždy v úvahu, který z 
rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, 
jakož i to, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje. Soud 
bude dbát rovněž na právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního 
styku s nimi, na právo druhého rodiče, jemuž dítě nebude svěřeno, na pravidelnou informaci o 
dítěti, a rovněž na schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem. 
Rodiče se samozřejmě mohou na péči o společné dítě dohodnout, avšak pokud tak neučiní, 
rozhodne o péči s ohledem na nejlepší zájem dítěte soud stejně jako při rozvodu manželství. 
Na bydlení partnera pečujícího o dítě vychovávané v partnerství po zániku partnerství se 
obdobně použijí ustanovení občanského zákoníku o bydlení manžela pečujícího o dítě 
                                                 
199 § 835 odst. 1 občanského zákoníku. 
200 § 72 zákona o matrikách, jménu a příjmení. 
201 § 833 odst. 2 občanského zákoníku. 
202 § 906 – 909 občanského zákoníku. 
203 § 755 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku. 
204  § 755 odst. 3 občanského zákoníku. 
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vychovávané v manželství, aby tak dítěti a o něj pečujícímu rodičovi byla zajištěna stabilita 
bydlení.205 Pokud se tedy partneři nedohodnou po zrušení partnerství, kdo bude užívat 
společné bydlení, rozhodne o něm soud s tím, že přihlédne zejména k tomu, kterému z 
partnerů byla svěřena péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a o které partneři 
pečovali. Soud rovněž může zřídit ve prospěch pečujícího partnera právo odpovídající 
věcnému břemenu bydlení za úplatu srovnatelnou s nájemným v místě obvyklým podle 
okolností případu, dokud vychovávané dítě nabude trvale schopnost samo se živit. 

K části druhé (změna zákona o matrikách) 

K bodům 1 a 2 (§ 64 odst. 3 a 5 zákona o matrikách, jménu a příjmení  

Jako rodiče mají oba partneři právo volit jméno a příjmení dítěte.206 Proto se v zákoně o 
matrikách, jménu a příjmení navrhuje upravit práva partnerů měnit jméno a příjmení dítěte 
stejně jako u manželů.207 Partneři jako osvojitelé budou tedy mít 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. 
Osvojenec starší 15 let bude muset s těmito kroky vyslovit souhlas. 

K bodu 3 (§ 73 odst. 4 zákona o matrikách, jménu a příjmení) 

Pokud změní příjmení ten z partnerů, jehož příjmení nese společné nezletilé dítě, změní se 
stejně jako u manželů208 příjmení i společného dítěte, které tak vždy bude mít stejné příjmení 
jako alespoň jeden z partnerů.  

K části třetí (změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí) 

K čl. III (§ 20 odst. 3 písm. a) bod 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí) 

Stejně jako u manželů, resp. pozůstalých manželů po rodičích209 nebude v případě osvojení 
dítěte partnera či partnerky docházet ke zprostředkování osvojení orgánem sociálně-právní 
ochrany dětí. Důvodem je to, že stejně jako v případě manželů je vyhledávání a následné 
zprostředkování jak dětí, tak osvojitelů (pěstounů) bezpředmětné, neboť jde o svěření dítěte 
osobám dítěti příbuzným nebo blízkým.210 Nebude tedy nutné hledat cizí vhodné osvojitele 
běžným způsobem. 

K části čtvrté (účinnost) 

Navrhuje se stanovit účinnost zákona tak, aby bylo možno provést předem potřebné přípravy 
pro jeho zavedení do praxe.  

 
 
 

                                                 
205 § 766 – 770 občanského zákoníku, zejm. § 768. 
206 § 860 – 864 občanského zákoníku. 
207 § 64 odst. 1 a 2 zákona o matrikách, jménu a příjmení. 
208 § 73 odst. 3 zákona o matrikách, jménu a příjmení. 
209 § 20 odst. 3 písm. a) bod 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 
210 Viz důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o sociálně-právní ochraně dětí (sněmovní tisk č. 260, III. 
volební období), str. 49. 
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