
Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 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.". 

 

____________________  

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

 

 

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

navrhovaných změn 

 

§ 64 

 

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

dosažení zletilosti osvojence, zvolit osvojenci souhlasným prohlášením před matričním 

úřadem jiné jméno, popřípadě jména, než to, které má zapsáno v matriční knize. Má-li 

zapsáno pouze jedno jméno, mohou mu zvolit druhé. Je-li osvojenec starší 15 let, připojí k 

prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke změně jména nebo zvolení jiného nebo druhého jména 

nemůže dojít. 

(2) Jde-li o osvojení manželem matky dítěte, nebo manželkou otce dítěte, práva uvedená v 

odstavci 1 mají manželé. 

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

uvedená v odstavci 1 mají partneři
8a)

. 

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

(45) Na zvolení jména, popřípadě jmen, podle odstavců 1 až 3 4 se vztahují ustanovení § 18 a 

62. 

 

§ 73 

 

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

manželů. 

(2) Mají-li manželé společné příjmení a je-li povolena změna příjmení jednomu z nich, 

vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí. 

(3) Mají-li manželé a rodiče dítěte různá příjmení, změna příjmení toho z manželů, jehož 

příjmení má nezletilý, se vztahuje i na nezletilého. 

(4) Mají-li partneři
8a)

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

, 

jehož příjmení má nezletilý, se vztahuje i na nezletilého. 
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(45) Mají-li manželé společné příjmení a jeden z nich užívá a na druhém místě uvádí příjmení 

předchozí, může jim být povolena změna pouze tohoto společného příjmení. 

 

 

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

navrhovaných změn 

 

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče orgány sociálně-právní ochrany 

 

(1) Osvojení nebo pěstounská péče v České republice a osvojení dětí z ciziny do České 

republiky se zprostředkuje jen na žádost fyzické osoby, která má zájem osvojit dítě nebo 

přijmout dítě do pěstounské péče (dále jen „žadatel“). Žádost občana České republiky nebo 

cizince, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské 

unie57) nebo který má na území České republiky povolen trvalý pobyt anebo který podle 

zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky1a) 

přechodně pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu nejméně 365 dnů, se podává 

u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

(2) Zprostředkování 

a) osvojení a svěření dítěte do pěstounské péče v České republice zajišťují krajské úřady, 

b) osvojení dětí z České republiky do ciziny nebo dětí z ciziny do České republiky zajišťuje 

Úřad. 

(3) Zprostředkování 

a) osvojení se neprovádí v případě, 

1. že rodiče dali souhlas k osvojení dítěte předem s určením pro určitou osobu jako osvojitele, 

2. podal-li návrh na osvojení manžel nebo partner
71)

 rodiče dítěte, pozůstalý manžel nebo 

partner
71)

 po rodiči nebo osvojiteli dítěte, nebo 

3. podal-li návrh na osvojení příbuzný dítěte nebo jiná osoba blízká dítěti, u které není 

vyloučeno osvojení dítěte; 

b) pěstounské péče se neprovádí, podala-li návrh na svěření dítěte do pěstounské péče fyzická 

osoba dítěti příbuzná nebo fyzická osoba blízká dítěti nebo jeho rodině. 

 

____________________  

1a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých  

zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb. 

57) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o 

volném pohybu pracovníků uvnitř Unie. 

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

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.” 
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