
ZÁKON 

ze dne …… 2014, 

kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 
 

Změna zákona o registrovaném partnerství 
 

Čl. I 

 

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., 

zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 

Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 

312/2013 Sb., se mění takto: 

 

1. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní: 

„§ 13a 

(1) Partner může osvojit dítě svého partnera, přičemž se obdobně použijí ustanovení 

občanského zákoníku
3)

 o osvojení, s výjimkou ustanovení § 800 odst. 1.   

 

(2) Dítě, které bylo osvojeno partnerem svého rodiče, má postavení společného dítěte 

partnerů. 

 

(3) Je-li osvojitel partnerem jednoho z rodičů osvojence, nedotýká se osvojení příbuzenského 

poměru mezi osvojencem a tímto rodičem i jeho příbuznými, ani práv a povinností 

vyplývajících z tohoto poměru. 

 

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

výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství.". 

 

2. Poznámka pod čarou č. 3 zní: 

_______________________ 

"3) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.". 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení 

 

Čl. II 
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Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., 

zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 

Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 

41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 

č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., 

zákona č. 312/2013 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 64 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 

“(3) Jde-li o osvojení partnerem otce dítěte, nebo partnerkou matky dítěte, práva uvedená v 

odstavci 1 mají partneři
8a)

.”. 

 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

 

2. V § 64 odst. 5 se slova „1 až 3“ nahrazují slovy „1 až 4“. 

 

3. V § 73 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

 

“(4) Mají-li partneři
8a)

 a rodiče dítěte různá příjmení, změna příjmení toho z partnerů
8a)

, jehož 

příjmení má nezletilý, se vztahuje i na nezletilého.”. 

 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

 

Čl. III 

 

V § 20 odst. 3 písm. a) bodě 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 

znění zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 

401/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se za slova „osvojení manžel” vkládají slova „nebo 

partner
71)

” a za slova „pozůstalý manžel” se vkládají slova „nebo partner
71)

”. 

 Poznámka pod čarou č. 71 zní:  

71)
 Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.” 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 
 

Čl. IV 

 

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

jeho vyhlášení. 
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