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Návrh 

ZÁKON 

ze dne …… 2018, 

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 

další související zákony 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna občanského zákoníku 

Čl. I 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb. a zákona č. 

303/2017 Sb., se mění takto:  

1.  V § 29 odst. 2 se slova „manželství nebo“ a věta poslední zrušují.  

2.  V § 655 a § 656 odst. 1 se slova „muže a ženy“ nahrazují slovy „dvou lidí“.  

3. V § 679 odst. 2 se slova „muže a ženy“ nahrazují slovy „zdánlivě sezdaných“ a slova 

„muže nebo ženu“ nahrazují slovy „zdánlivě sezdané“.  

4. V § 686 odst. 1 se slova „muže a ženy“ nahrazují slovy „těch“.  

5. V § 778 se za slovo „neprovdané“ vkládají slova „nebo provdané za ženu“.  

6. V § 3020 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který 

zní: 

 „(2) Ustanovení § 776 a 777 se nepoužijí na určování rodičovství manželů, kteří jsou 

osobami stejného pohlaví.“. 

      

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o důchodovém pojištění 

Čl. II 

V zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona 

č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., 

zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 

Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 

264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., 

zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 

Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 

377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona 

č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 

405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., 

zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 
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Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 

41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona 

č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 

347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona 

č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., 

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 

Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 

274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 

182/2014 Sb., zákona č. 183/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., 

zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 

Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 212/2016 Sb., zákona č. 

213/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona 

č. 150/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb. a zákona č. 310/2017 sb., se 

za § 51 se vkládá nový § 51a, který zní: 

„51a 

Ustanovení této hlavy platí obdobně pro nárok vdovy na vdovecký důchod po 

manželce a nárok vdovce na vdovecký důchod po manželovi.“. 

      

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o evidenci obyvatel 

Čl. III 

V zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změnách některých 

zákonů, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., 

zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 161/2006 

Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 

239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona 

č. 227/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 

zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 

Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 

15/2015 Sb., 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 

456/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se v § 3 odst. 3 písm. m) za slova „smrtí jednoho z 

partnerů“ vkládají slova „, datum zániku partnerství uzavřením manželství těchto partnerů“. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení 

Čl. IV 

      

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

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 
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165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona 

č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., 

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

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

333/2012 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona 

č. 183/2017 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 16 odst. 1 se za slovo „manželství“ vkládají slova „muže a ženy“. 

2. V § 16 odst. 2 a 3 se za slovo „manželství“ vkládají slova  „nebo v manželství osob 

stejného pohlaví“.  

3. V § 19 odst. 3 se doplňují slova „; to neplatí v případě  manželství osob stejného 

pohlaví“.  

4. V § 20 odst. 1 písm. a) se slova „muže a ženy“ nahrazují slovy „dvou lidí“.  

5. V § 33 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se  odstavec 2, který 

zní: 

„(2) Snoubenci, kteří uzavřeli registrované partnerství, nejsou povinni připojovat 

pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení svého partnerství nebo úmrtní list zemřelého 

partnera8a).“  

6. V § 35 se za odstavec jedna vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Snoubenci, kteří uzavřeli registrované partnerství, nejsou povinni připojovat 

pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení svého partnerství nebo úmrtní list zemřelého 

partnera8a).“     

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.  

7. V § 69 odst. 1 písm. c) a § 69a odst. 1 písm. c) se za slovo  „cizinec“ vkládají slova 

„,nebo manželka je cizinka“. 

 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o specifických zdravotních službách 

Čl. V 

V § 21 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 

202/2017 Sb., odstavec 2 zní: 

„(2) Chirurgické výkony směřující ke změně pohlaví lze provést pacientovi, u něhož 

byla jednoznačně stanovena porucha sexuální identifikace a prokázána schopnost žít trvale 

jako osoba opačného pohlaví.“. 

 

ČÁST ŠESTÁ 

Přechodná ustanovení 

Čl. VI 
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1. Registrované partnerství uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí 

ustanoveními zákona č. 115/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

2. Osoby, které spolu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřely registrované 

partnerství, mohou uzavřít manželství; registrované partnerství tím zaniká. 

 

      

ČÁST  SEDMÁ 

Závěrečná ustanovení 

Čl. VII 

Zrušují se: 

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

zákonů. 

2. Část čtrnáctá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

3. Část dvanáctá zákona č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

4. Část první zákona č. 239/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související s 

registrovaným partnerstvím 

5. Část osmdesátá zákona č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím 

trestního zákoníku. 

6. Část sto sedmdesátá pátá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. 

7. Část sto šedesátá osmá zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím daňového řádu. 

8. Část devatenáctá zákona č. 427/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území České republiky Sb., a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. 

9. Část devadesátá osmá zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a 

zákona o zdravotnické záchranné službě. 

10. Část dvacátá šestá zákona č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se 

zavedením základních registrů. 

11. Část pátá zákona č. 312/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, 

jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

další související zákony. 

 

 

 

ČÁST OSMÁ 

Účinnost 
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Čl. VIII 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího 

po jeho vyhlášení. 
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