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Důvodová zpráva 

 

Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 
schválených usnesením vlády není k návrhu tohoto zákona zpracováno, neboť předseda 
Legislativní rady vlády rozhodl na základě žádosti předkladatele a jím předloženého přehledu 
dopadů návrhu právního předpisu, že se toto hodnocení v souladu s čl. 76 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády neprovede. 

 

OBECNÁ ČÁST 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

1.1. Obecně k důvodům návrhu 

Evropský soud pro lidská práva (dále též „ESLP“) ve svém rozsudku ze dne 6. dubna 2017 ve 
věcech č. 79885/12, 54271/13 a 52596/13 – A. P., Garçon a Nicot proti Francii1 rozhodl, že 
úřední změnu pohlaví nelze podmiňovat podstoupením chirurgického zákroku či jiné léčby, 
které mají za téměř jistý následek sterilitu. Takový požadavek je v rozporu s Úmluvou o 
ochraně lidských práv a základních svobod (déle táž „Úmluva“) uzavřenou v rámci Rady 
Evropy.  

ESLP tento závěr odůvodnil tím, že stát zde má pouze omezený prostor pro uvážení, jelikož je 
zde přímo dotčena tělesná integrita osob, princip osobní autonomie a právo na genderovou 
identitu. ESLP k tomu dodal, že mezi členskými státy Rady Evropy sice neexistuje shoda 
v oblasti úřední změny pohlaví, ale zdůraznil, že v posledních letech dochází v Evropě 
k rušení podmínky sterilizace pro úřední změnu pohlaví, a to na základě vývoje porozumění 
transsexualismu. 

ESLP uvedl, že podmínění úřední změny pohlaví provedením chirurgického zákroku či jiné 
léčby s vysokou pravděpodobností sterility znamená podmínit výkon práva na respektování 
soukromého života zaručeného článkem 8 Úmluvy vzdáním se výkonu práva na respektování 
tělesné integrity, které je zaručeno jak článkem 8, tak článkem 3 Úmluvy, který upravuje 
zákaz mučení a nelidského a ponižujícího zacházení. Souhlas dotčené osoby s chirurgickým 
zákrokem či jinou léčbou nelze považovat za skutečně svobodný, pokud by v případě 
nesouhlasu dotčená osoba pozbyla plného výkonu svého práva na genderovou identitu a 
osobní rozvoj. ESLP došel k závěru, že podmínka nevratné povahy změny vzhledu (tj. 
podstoupení chirurgických zákroků včetně sterilizace) pro úřední změnu pohlaví je porušením 

                                                 
1 Dostupný z http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172913; anotace v českém jazyce dostupná z 

http://eslp.justice.cz/justice/judikatura_eslp.nsf/WebSearch/C5F5D6C2BBD22D4AC12581E900388BCF?openD

ocument&Highlight=0, 
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článku 8 Úmluvy. K tomu lze doplnit, že nedobrovolná sterilizace je ve společnosti obecně 
odsuzována a představuje nelidské a ponižující zacházení zakázané článkem 3 Úmluvy (srov. 
např. rozsudek ESLP ze dne 8. 2. 2012, ve věci V. C. proti Slovensku2). 

S ohledem na § 29 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“)¨, který stanoví, že změna pohlaví člověka je možná 
pouze při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů, je česká 
právní úprava zjevně v přímém rozporu s článkem 8 Úmluvy, jak jej ve výše představené 
judikatuře vyložil ESLP. Vzhledem k tomu, že Česká republika je smluvní stranou Úmluvy, 
která je součástí ústavního pořádku (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/01), je její 
povinností uvést zákonné právní předpisy do souladu s Úmluvou tak, jak jí ve své judikatuře 
vykládá ESLP (srov. též nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 310/05). Pokud ke změně právní 
úpravy nedojde, pak česká právní úprava nebude v souladu se závazky, které pro Českou 
republiku vyplývají z mezinárodního práva, a také může v konkrétním řízení o stížnosti 
podané k ESLP dojít k rozsudku, který konstatuje porušení Úmluvy ze strany České 
republiky..  

Zároveň je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že již byla podána kolektivní stížnost na Českou 
republiku k Evropskému výboru pro sociální práva, který je monitorujícím orgánem Rady 
Evropy kontrolující práva vyplývající z Evropské sociální charty (viz výše). V kolektivní 
stížnosti je namítáno, že Česká republika porušuje Evropskou sociální chartu, konkrétně její 
čl. 11 (právo na ochranu zdraví), tím, že stanoví jako podmínku právního uznání změny 
pohlaví sterilizaci. Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva se očekává v dohledné 
době a vzhledem k výše zmíněném rozsudku ESLP je zjevné, že rozhodnutí bude 
v neprospěch České republiky.  

K tomu je třeba doplnit, že ze 47 států Rady Evropy jich v současné době 26 nepožaduje 
sterilizaci jako obligatorní podmínku úřední změny pohlaví. Za poslední rok ke zrušení tohoto 
požadavku přistoupilo 6 států.3  

Podstatou navrhované změny je toliko úprava stávajícího režimu změny pohlaví, kdy 
podmínkou úřední změny statusu člověka je chirurgický zákrok. Nově bude možné 
administrativní změnu pohlaví provést nezávisle na chirurgických výkonech, tj. i před nimi 
(což bude typické). Úprava chirurgických zákroků v souvislosti s úřední změnou pohlaví 
(tj. změny pohlaví čistě v medicínském smyslu slova) zůstane nedotčena.  

1.2. Popis navrhovaného řešení 

K úřední změně pohlaví bude docházet na základě osobního prohlášení trans osoby před 
matričním úřadem, kdy dnem rozhodným pro změnu pohlaví bude den učinění prohlášení. 
Prohlášení je projevem vůle osoby o její genderové identitě v souladu s jejím osobním 

                                                 
2 Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107364; anotace v českém jazyce dostupná z 
.http://eslp.justice.cz/justice/judikatura_eslp.nsf/WebSearch/0E03C18189E8B858C125829E00362764?openDoc
ument&Highlight=0,  
3 Trans Rights Europe Map & Index 2018. Transgender Europe. Dostupné z: https://tgeu.org/trans-rights-map-
2018/.  
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přesvědčením sledující právní uznání této identity. Změna pohlaví bude podmíněna 
předložením potvrzení ošetřujícího lékaře (sexuologa) o diagnóze poruchy genderové identity. 

Požadavek diagnózy genderové identity se navrhuje, aby bylo (v možné míře) náležitě 
osvědčeno, že osoba má poruchu genderové identity (a její obtíže nejsou např. důsledkem jiné 
poruchy). Samotné potvrzení lékaře o diagnóze poruchy genderové identity ke změně pohlaví 
nepostačí. Základním předpokladem změny pohlaví je prohlášení trans osoby o změně 
pohlaví. Lékař, který potvrzení o diagnóze poruchy genderové identity vydá, jej nebude 
zasílat příslušnému matričnímu úřadu, ale předá jej dotčené trans osobě, která následně může 
či nemusí přistoupit k učinění prohlášení o změně pohlaví před matričním úřadem. 

Prohlášení o změně pohlaví bude moci samostatně učinit i osoba omezená ve svéprávnosti 
a nezletilí od 12 let věku. Nezletilí od 12 do 15 let věku však budou k prohlášení o změně 
pohlaví potřebovat souhlas svého zákonného zástupce. Věková hranice pro úřední změnu 
pohlaví se takto stanoví z důvodu, že již dnes je možné hormonální léčbu zahájit již před 
dosažením věku 18 let, přičemž z praxe vyplývá, že je vhodné po diagnóze poruchy 
genderové identity začít s hormonální léčbou co nejdříve, a to nejlépe před začátkem puberty. 
Trans osobě se tak zároveň umožní prožít dospívání s právním uznáním pohlaví, které 
odpovídá její pohlaví identitě. Tím není dotčeno, že trans osoba může podstoupit chirurgické 
úkony vedoucí ke změně pohlaví podle zákona o specifických zdravotních službách až po 
dovršení věku 18 let.  

Prohlášení může osoba učinit před matričním úřadem, přičemž své prohlášení zároveň doloží 
příslušným potvrzením lékaře. V souvislosti s prohlášením trans osoba také požádá o změnu 
svého jména a příjmení na jméno a příjmení odpovídající jejímu novému pohlaví. Změna 
pohlaví na základě prohlášení a potvrzení lékaře je změnou pohlaví, na jejímž základě dojde 
ke změně rodného čísla podle zákona o  evidenci obyvatel.  

Proces chirurgické změny pohlaví upravený v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o specifických 
zdravotních službách“ nebo ZSZS), není návrhem dotčen. Významným praktickým rozdílem 
bude pouze to, že podstoupení chirurgické změny pohlaví nebude podmínkou pro právní 
uznání změny pohlaví. O právní uznání změny pohlaví bude moci trans osoba požádat 
kdykoli před, během nebo i po provedení chirurgických zákroků, pokud je bude chtít 
podstoupit. Úřední změna pohlaví a chirurgická změna pohlaví na sobě nebudou závislé.  

Vždy je však třeba mít na zřeteli, že naprostá většina trans osob usilujících o změnu pohlaví 
usiluje o tzv. celkovou změnu pohlaví, tj. včetně chirurgických zákroků. Umožnění úřední 
změny pohlaví bez podmínky přechozích chirurgických zákroků a sterilizace tak bude v praxi 
znamenat pouze možnou změnu pořadí jednotlivých kroků. Namísto toho, aby úřední změna 
pohlaví následovala po chirurgickém zákroku, bude mu (zpravidla) předcházet. Úřední změna 
pohlaví před podstoupením příslušných chirurgických zákroků totiž trans osobě usnadní celý 
proces a výrazně jí pomůže v celkové adaptaci v sociální roli odpovídající pohlaví, s nímž se 
duševně identifikuje. Trans osoba však bude mít možnost přistoupit k úřední změně pohlaví 
kdykoli po stanovení diagnózy poruchy genderové identity a není vyloučeno, že si může přát 
k ní přistoupit třeba až po provedení příslušných chirurgických zákroků. Zrušení požadavku 
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podstoupení chirurgických zákroků také umožní právní uznání změny pohlaví i těm trans 
osobám, které z vážných (zdravotních) důvodů nemohou chirurgické zákroky vedoucí ke 
změně pohlaví podstoupit.  

 

2. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Před zhodnocením právních otázek je s ohledem na relativně specifickou a odbornou 
problematiku zařazen obecný úvod do tématu transgenederových osob.   

2.1. Obecně k problematice trans osob 

Pojem transgenderové osoby lze definovat různými způsoby. Transgenderové nebo 
transgenderově orientované osoby jsou osoby, které svou genderovou identitu vnímají či 
vyjadřují jinak než jako genderovou identitu, která jim byla přiřazena při narození na základě 
fyzických rysů.4 Lze se také setkat s krátkým označením trans osoby, přičemž tento pojem je 
zpravidla užíván jako zastřešující pro osoby, jejichž vrozené vnímání svého pohlaví, pohlavní 
identity či jejich vyjádření se liší od pohlaví, které jim bylo přiřazeno při narození.5 Trans 
osoby tedy cítí nesoulad mezi tím, kým se sami cítí být, a tím, co je od nich očekáváno 
od ostatních, a to na základě pohlaví, které jim bylo přiřazeno při narození dle jejich 
fyzických rysů. Počet trans osob v populaci lze odhadovat na 0,01 %.6 

Setkáváme se také s pojmem transsexuál, přičemž tento pojem je často používán jako 
synonymum k pojmu trans osoby, přestože to není zcela přesné. Trans osoba je osobou, která 
se cítí být opačným pohlavím, než je její biologické pohlaví. Transsexuál je pak osoba, která 
učiní kroky směřující k fyzické přeměně z jednoho pohlaví na druhé.7  

Pro pochopení trans osob a i k pochopení rozdílu mezi pojmy trans osoba a transsexuál je 
třeba rozlišovat mezi pojmy pohlaví (sex) a pohlavní (genderová) identita (gender nebo 
gender identity). Trans osoby cítí nesoulad mezi tím, kým se cítí být, tj. svou genderovou 
identitou, s pohlavím, které jim bylo při narození přiděleno, protože odpovídalo jejich 
fyzickým znakům. Genderová identita je vnitřní pocit určující, zda je daný jedinec mužem či 
ženou, přičemž tento pocit je založen na sociálních a kulturních definicích maskulina 
a feminina. Pohlaví se týká rozdílů v chromozomech, hormonech a zevních a vnitřních 

                                                 
4 Zásadní problémy, kterým čelí transgenderově orientované osoby [online]. Agentura Evropské unie pro 
základní práva, 2009 [cit. 12. 6. 2018]. Dostupné z:  
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiwid_X0sjaAhVOJ1A
KHUGiAEgQFgg1MAI&url=https%3A%2F%2Ffra.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffra_uploads%2
F1228-Factsheet-homophobia-transgender_CS.pdf&usg=AOvVaw3rgxFHO9JcXfMIAkS-gbq-.  
5 SCHNEIDER, Erik. An insight into respect for the rights of trans and intersex children in Europe. Council of 
Europe, 2013, s. 5. Dostupné z: https://rm.coe.int/168047f2a7. 

6 Dostupné zde: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/sexualni-mensiny/ANALYZA_final.pdf.  
7 What is the difference between transsexual and transgender? International Society for Sexual Medicine 
[online]. International Society for Sexual Medicine [cit. 12. 6. 2018]. Dostupné z: http://www.issm.info/sexual-
health-qa/what-is-the-difference-between-transsexual-and-transgender/. 
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pohlavních orgánech.8 Zjednodušeně lze říci, že genderová identita je otázka vnitřní osobní 
identity a osobních představ, zatímco pohlaví je otázka těla, tedy biologických 
a fyziologických znaků.  

Zároveň je však třeba vzít v úvahu, že ne všechny trans osoby musejí své skutečné pohlaví 
vnímat jako pohlaví opačné oproti tomu, které jim bylo přiřazeno při narození. Někteří 
vnímají svou genderovou identitu jako méně binární a sebevnímání jednotlivých trans osob se 
může významně lišit. Některé osoby mohou mít tzv. fluidní genderovou identitu, kdy svou 
genderovou identitu soustavně nefixují na jedno pohlaví, ale někdy se cítí být ženou, jindy 
mužem, či svou genderovou identitu dokonce vnímají jako určitou směs těchto dvou pohlaví, 
nebo sami vytváří své vlastní definice pro svou genderovou identitu.9 

Pojmy trans osoba a transsexuál je dále třeba odlišovat od pojmu intersexuál. Intersexuál je 
osoba, jejíž pohlavní znaky jsou atypické a neshodují se s běžnými standardy, respektive jeho 
pohlavní charakteristiky nejsou typické ani pro muže, ani pro ženu.10 Jde o jedince, který se 
narodil s kombinací mužských a ženských pohlavních orgánů nebo jehož kombinace 
chromozomů neodpovídá kombinaci pro muže (XY) či ženy (XX).11  

Projevování a vyjadřování pohlavní identity (gender expression) je pak skupinou znaků, které 
jsou viditelné pro ostatní a jsou spojovány s určitým pohlavím. Genderovou identitu lze 
projevovat například způsobem oblékání, řeči a chováním. Projevování a vyjadřování 
pohlavní identity slouží k rozlišování toho, jak osoba vnímá svou genderovou identitu a jak ji 
projevuje prostřednictvím svého zevnějšku. Je třeba důsledně rozlišovat genderovou identitu, 
která je vnitřní povahy, a její vnější projevy a vyjadřování.12 Genderová identita osoby a 
projevování pohlavní identity nemusí být nezbytně v souladu. To znamená, že například muž 
se cítí být ženou, ale neobléká se a nechová se jako žena z důvodu nátlaku rodinných 
příslušníků a obav z nepochopení na pracovišti.  Naopak však se muž, který se cítí být ženou, 
může oblékat a chovat jako žena, a to například i na pracovišti. Osoba tedy nemusí vždy svou 
skutečnou genderovou identitu projevovat navenek.  

Změna pohlaví, ať už úřední nebo v důsledku hormonální léčby a chirurgického zákroku, pak 
směřuje k tomu, aby úřední pohlaví osoby, podle kterého k ní stát a právní řád přistupuje, bylo 
v souladu s tím, kým se daná osoba sama cítí být, tedy s její genderovou identitou. 

                                                 
8 SCUTTI, Susan. What Is The Difference Between Transsexual And Transgender? Media Daily [online]. 2018, 
News Week Media Group [cit. 12. 6. 2018]. Dostupné z: https://www.medicaldaily.com/what-difference-
between-transsexual-and-transgender-facebooks-new-version-its-complicated-271389.  
9 Tamtéž, s. 6.  
10 SCHNEIDER, op. cit.  
11 Fact sheet: Intersex. Free & Equal: United Nations for LGBT Equality [online]. Office of the High 
Commissioner. United Nations [cit. 12. 6. 2018]. Dostupné z: https://unfe.org/system/unfe-65-
Intersex_Factsheet_ENGLISH.pdf.  
12 Tamtéž, s. 7.  
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K výše uvedenému je však třeba závěrem dodat, že tato terminologie není vždy zcela 
jednotná.13  

 

2.2. Zhodnocení platného právního stavu 

Lze zopakovat, že pojem trans osoby je zpravidla užíván pro označení osob, jejichž vrozené 
vnímání jejich pohlaví, pohlavní identity či jejich vyjádření se liší od pohlaví, které jim bylo 
přiřazeno při narození. Trans osoby tedy cítí nesoulad mezi tím, kým se sami cítí být, a tím, 
co je od nich očekáváno od ostatních, a to na základě pohlaví, které jim bylo přiřazeno při 
narození dle jejich fyzických rysů. Tento nesoulad mezi biologickým pohlavím a skutečnou 
genderovou identitou osoby se označuje jako porucha genderové identity (porucha genderové 
identity, porucha sexuální identifikace). Trans osoby jsou jednou ze sexuálních menšin a kvůli 
své genderové identitě mohou čelit diskriminaci. Diskriminace z důvodu genderové identity je 
diskriminací z důvodu pohlaví.14  

Těžiště právní úpravy změny pohlaví v českém právním řádu je ve třech právních předpisech 
– v  občanském zákoníku, v zákoně č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“ nebo „MatrZ“), a v zákoně o specifických 
zdravotních službách.  

2.2.1. Úprava občanského zákoníku 

Změna pohlaví je v první řadě otázkou statusovou, proto ji upravuje občanský zákoník, který 
obsahuje právní úpravu právního statusu osoby (srov. § 15 a násl. občanského zákoníku). 
Zákon o matrikách pak upravuje změnu jména a příjmení v souvislosti se změnou pohlaví. Při 
změně pohlaví také dochází ke změně rodného čísla podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“ nebo „EvObZ“). 
Zákon o specifických zdravotních službách upravuje změnu pohlaví z medicinského (nikoli 
statusového) hlediska. Konkrétně upravuje podmínky umožnění provedení příslušných 
chirurgických zákroků trans osobě.  

Dle § 29 občanského zákoníku změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem 
při současném znemožnění reprodukční funkce (tj. sterilizace) a přeměně pohlavních orgánů 
[přeměnu pohlavních orgánů je možno chápat stricto sensu jako požadavek „na alespoň 
chirurgicko-plastické připodobnění k pohlavním orgánům opačného pohlaví (tedy u female-
to-male15 vytvoření neopenisu a šourku s protézou varlat a u male-to-female16 vytvoření 

                                                 
13 What is the difference between transsexual and transgender? International Society for Sexual Medicine 
[online]. International Society for Sexual Medicine [cit. 12. 6. 2018]. Dostupné z: http://www.issm.info/sexual-
health-qa/what-is-the-difference-between-transsexual-and-transgender/. 
14 Srov. ustanovení § 2 odst. 4 antidiskriminačního zákona. 
15 Z ženy na muže. 
16 Z muže na ženu. 
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neovaginy)“17]. Základní podmínkou je zde znemožnění reprodukční funkce, tedy sterilizace. 
V důsledku změny pohlaví osoba nemůže počít dítě, přičemž jde o kritérium, které je dle 
účinné právní úpravy považováno jako zásadní pro právní uznání změny pohlaví.  

Je však třeba vzít v úvahu, že v konkrétních případech nemusí být vždy z lékařského hlediska 
možné takové zákroky provést (např. velké riziko jiných zdravotních komplikací). Pokud by 
byl tedy požadavek na přeměnu pohlavních orgánů chápán stricto sensu, mohl by ve svém 
důsledku zablokovat možnost právního uznání změny pohlaví u osoby, která se z důležitých 
důvodů nemůže některým zákrokům podrobit. Mohlo by tak dojít k tomu, že osoba, u níž byla 
diagnostikována porucha genderové identity, byla u ní zahájena hormonální léčba, již 
vystupuje v sociální roli pohlaví, kterým se cítí být, a případně i podstoupila některé 
chirurgické zákroky operativní změny pohlaví, nebude moci dosáhnout právního uznání 
změny svého pohlaví. V tomto ohledu je třeba přihlédnout k tomu, že dosavadní praxe 
pro právní uznání změny pohlaví považuje za postačující v případě male-to-female 
hysterektomii (tj. odstranění dělohy) a v případě female-to-male orchiektomii (tj. odstranění 
varlat). Zjevně tudíž nejde o přeměnu pohlavních orgánů stricto sensu. Požadavek 
na přeměnu pohlavních orgánů je třeba i nadále vykládat largo sensu tak, že ke splnění tohoto 
požadavku postačí přeměna pohlavního ústrojí jako celku, tedy i odebrání jen některých 
vnitřních pohlavních orgánů, přičemž takový zákrok zároveň vede ke ztrátě reprodukční 
funkce (tj. pouze odebrání dělohy či varlat, jak odpovídá zavedené praxi).18 Vzhledem 
k tomu, že podmínka přeměny pohlavních orgánů a znemožnění reprodukční funkce se zde 
překrývá, je uvedení podmínky přeměny pohlavních orgánů v předmětném ustanovení 
nadbytečné. 

Občanský zákoník dále upravuje určení dne změny pohlaví. Vzhledem k tomu, že změna 
pohlaví je složitý proces, v jehož průběhu zpravidla dochází mimo jiné k několika 
chirurgickým zákrokům, není možné zákonem určit den změny pohlaví například dle 
provedení konkrétního chirurgického zákroku. Je stanovena vyvratitelná domněnka, že dnem 
změny pohlaví je den uvedený v potvrzení vydaném poskytovatelem zdravotních služeb. Den 
změny pohlaví tak v podstatě určuje poskytovatel zdravotních služeb, který chirurgické 
zákroky provádí. Případně je však možné prokázat, že den uvedený v potvrzení dnem změny 
pohlaví není a je jím ve skutečnosti den jiný.  

Z výše uvedeného zjevně vyplývá, že občanský zákoník reaguje na změnu pohlaví jako 
na „faktický stav a že se jeho právní účinky musí připínat k okamžiku, kdy z lékařského 
hlediska fakticky nastane. Příslušnost k tomu kterému pohlaví by měla být určena svobodnou 
vůlí jednotlivce. V zásadě však ke změně pohlaví dochází nikoli změnou psychiky, nýbrž 
změnou vnějších pohlavních znaků člověka.“19.  

Občanský zákoník výslovně stanoví, že změna pohlaví nemá vliv na osobní stav člověka, ani 
na jeho osobní a majetkové poměry. Pokud je změna pohlaví právně uznána, zachází se 

                                                 
17 FRINTA, O. In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1 až 
654). Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 150. 
18 FRINTA. In: ŠVESTKA a kol., op. cit., s. 149-152. 
19DOBROVOLNÁ, E. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 
1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, s. 191-192.  
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s danou osobou ode dne změny pohlaví jako s osobou opačného pohlaví i z hlediska práva. 
Pokud tedy změna pohlaví nemá vliv na osobní stav člověka, pak to znamená, že kromě 
právního uznání jako osoba opačného pohlaví se osobní stav člověka nijak nemění. Všechny 
příbuzenské vztahy daného člověka tak zůstávají zachovány a člověk po změně pohlaví 
přirozeně nadále zůstává potomkem svých rodičů stejně, jako zůstává sám rodičem, pokud 
jím již je. Změna týkající se rodiče, u nějž došlo ke změně pohlaví, se však v rodném listě 
dítěte neprovádí.20 Z uvedeného pravidla je však stanovena výjimka týkající se partnerských 
svazků. V důsledku změny pohlaví manželství nebo registrované partnerství zaniká. Přestože 
zákon o specifických zdravotních službách před provedením změny pohlaví vyžaduje 
prokázání toho, že osoba, u níž ke změně pohlaví dochází, nežije v manželství, registrovaném 
partnerství nebo v obdobném svazku osob stejného pohlaví uzavřeném v cizině, nelze 
vyloučit, že změna pohlaví chirurgickým zákrokem bude provedena u osoby, která v takovém 
svazku žije. Nepředpokládá se, že by takové případy nastávaly často, ale myslí se zde zejména 
na situace, kdy osoba podstoupí změnu pohlaví v zahraniční, kde existence takového svazku 
změně pohlaví nebrání. Z tohoto důvodu je výslovně stanoveno, že manželství nebo 
registrované partnerství v důsledku změny pohlaví ex lege zaniká, a to bez ohledu na to, zda si 
osoby účastné na takovém svazku tento zánik přejí, či nikoli.21 

Zanikne-li v důsledku změny pohlaví manželství ex lege, pak se obdobně použijí ustanovení o 
povinnostech a právech rozvedených manželů ke společnému dítěti a ustanovení 
o majetkových povinnostech a právech bývalých manželů v době po rozvodu. Je také možné 
obdobně použít ustanovení o výživném rozvedených manželů a o bydlení po zániku 
manželství. Zaniklo-li v důsledku změny pohlaví registrované partnerství, nebude 
vypořádáváno společné jmění, jelikož mezi registrovanými partnery společné jmění ani jeho 
obdoba nevzniká. Nerozhoduje se ani o poměrech společného dítěte pro dobu po zániku 
registrovaného partnerství, jelikož partneři nemohou mít společné dítě. Je však možné 
rozhodnutí o vyživovací povinnosti mezi bývalými partnery, a to obdobně dle § 760 a násl. 
OZ.22 

Bude-li chtít osoba, u níž došlo ke změně pohlaví, vstoupit po této změně do nového 
statusového svazku, může tak učinit, a to podle pohlaví nově právně uznaného. To znamená, 
že osoba male-to-female může vstoupit do manželství s jiným mužem nebo s jinou ženou 
do registrovaného partnerství a osoba female-to-male může vstoupit s jinou ženou 
do manželství nebo s jiným mužem do registrovaného partnerství. Osoba, jež po změně 
pohlaví vstoupila do manželství, může osvojit dítě druhého manžela.23    

2.2.2. Úprava zákona o matrikách 

Zákon o matrikách upravuje způsob promítnutí změny pohlaví ve vztahu k záznamu o pohlaví 
osoby a ke jménu a příjmení osoby. Zákon o matrikách stanoví, že poskytovatel zdravotních 
služeb, který změnu pohlaví provedl, je povinen zaslat potvrzení o změně pohlaví matričnímu 

                                                 
20 FRINTA. In: ŠVESTKA a kol., op. cit., s. 153. 
21 Tamtéž, s. 153-154.  
22 Tamtéž, s. 155.  
23 Tamtéž, s. 153.  
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úřadu do tří pracovních dnů ode dne provedení změny pohlaví. Na základě tohoto potvrzení se 
provede dodatečný záznam o změně pohlaví do knihy narození. Dnem změny pohlaví je den 
uvedený v potvrzení poskytovatele. Zákon o matrikách zde při určení dne změny pohlaví 
navazuje na právní úpravu v občanském zákoníku. Co se týče změny jména a příjmení, je 
osoba, které bylo pohlaví změněno, po skončení léčby povinna požádat matriční úřad o změnu 
jména a příjmení na jméno a příjmení odpovídající jejímu novému pohlaví. Matriční úřad 
povolí změnu jména a příjmení na základě potvrzení poskytovatele zdravotních služeb. 
V případě, že osoba po změně pohlaví o změnu jména a příjmení nepožádá, provede matriční 
úřad v knize narození změnu jejího příjmení v souladu s pravidly české mluvnice ve tvaru 
odpovídajícímu novému pohlaví. Jméno však nezapíše a učiní o tom oznámení soudu.  

V souvislosti se změnou pohlaví dojde dle zákona o evidenci obyvatel také k provedení 
změny rodného čísla, přičemž změnou rodného čísla se rozumí přidělení nového rodného 
čísla. Změnu rodného čísla provede výdejové místo, které přidělilo původní rodné číslo. 

2.2.3. Úprava zákona o specifických zdravotních službách 

Zákon o specifických zdravotních službách obsahuje právní úpravu medicínského postupu při 
změně pohlaví.24 Zjednodušeně lze říci, že tento zákon stanoví postup vedoucí k faktické 
změně pohlaví a tedy vytvoření reality, na kterou pak reagují další právní předpisy.  

Podle zákona o specifických zdravotních službách se transsexuálním pacientem „rozumí 
osoba, u níž je trvalý nesoulad mezi psychickým a tělesným pohlavím“, tedy osoba, která má 
poruchu sexuální identifikace.25 Základem terapie pro poruchu sexuální identifikace je 
psychoterapie, na kterou navazují další léčebné a operativní postupy, zejména hormonální 
léčba a dále chirurgické výkony směřující ke změně pohlaví. Praxe umožňuje v diagnosticky 
nesporných případech zahájit hormonální léčbu již před dosažením věku 18 let, pokud s tím 
souhlasí zákonní zástupci nezletilého. Odborníci i pacienti se shodují, že brzké zahájení 
hormonální léčby, a to ideálně ještě před započetím postpubertálních tělesných změn, je 
jedním z klíčových faktorů pro úspěšnou adaptaci pacienta v roli dle nového pohlaví. K tomu 
lze dodat, že hormonální léčbu lze do určité míry považovat za potenciálně vratný proces, 
proto k jejímu započetí oproti chirurgickým výkonům není třeba souhlas odborné komise. Je 
tedy možné hormonální léčbu zahájit již před dosažením věku 18 let a navázat chirurgickými 
úkony po dosažení tohoto věku.26 Změnou pohlaví transsexuálních pacientů se pak podle 
zákona o zdravotních službách rozumí „provedení zdravotních výkonů, jejichž účelem je 
provedení změny pohlaví chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční 
funkce“.27 Oproti občanskému zákoníku tato definice neobsahuje požadavek na přeměnu 
pohlavních orgánů (viz výše). Chirurgické výkony směřující ke změně pohlaví tak mohou být 
různého charakteru, ale vždy zahrnují znemožnění reprodukční funkce.  

                                                 
24 DOBROVOLNÁ. In: LAVICKÝ a kol., op. cit., s. 191-192. 
25 § 21 odst. 1 věta druhá ZSZS.  
26 Důvodová zpráva k zákonu o specifických zdravotních službách. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters 
Kluwer [cit. 12. 6. 2018].  
27 § 21 odst. 1 věta první ZSZS. 
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Mezi prováděné chirurgické výkony směřující ke změně pohlaví patří při změně pohlaví 
male-to-female orchiektomie (odstranění varlat), penektomie (odstranění penisu) 
a vaginoplastika, klitorideoplastika a labioplastika (vytvoření neovaginy). V případě female-
to-male může jít o mastektomii (odstranění prsou), redukční mammaplastiku (redukční 
modelaci prsou), hysterektomii (odstranění dělohy), oboustrannou ovariektomii (odstranění 
obou vaječníků), metaidoioplastiku, faloplastiku, scrotoplastiku a urethroplastiku (vytvoření 
neopenisu a šourku).28 Jak již však bylo zmíněno výše, v konkrétních případech nemusí 
z různých důvodů vždy dojít k provedení všech těchto chirurgických výkonů.29  

Dle zákona o specifických zdravotních službách lze tyto chirurgické výkony na pacientovi 
provést, pokud u něj byla jednoznačně stanovena porucha sexuální identifikace, byla 
prokázána schopnost žít trvale jako osoba opačného pohlaví a který neuzavřel manželství 
nebo nevstoupil do registrovaného partnerství či do obdobného svazku v cizině, případně 
prokáže, že takový svazek zanikl (viz výše).30 Tyto chirurgické výkony lze provést 
pacientovi, pokud již dosáhl věku 18 let. K provedení chirurgických výkonů je třeba písemné 
žádosti pacienta a kladného stanoviska odborné komise.31  

Ministerstvo zdravotnictví k právní úpravě změny pohlaví v zákoně o specifických 
zdravotních službách vydalo Doporučený postup, který jde v některých aspektech nad rámec 
zákona. V tomto Doporučeném postupu je mimo jiné stanoveno, že chirurgické zákroky 
směřující ke změně pohlaví lze provést pacientovi, který užívá příslušné hormonální preparáty 
alespoň po dobu posledních 12 měsíců, umožňuje-li mu to jeho zdravotní stav.32 Ministerstvo 
zdravotnictví v doporučeném postupu také konkretizuje podmínku prokázání schopnosti žít 
trvale jako osoba opačného pohlaví33 tak, že požaduje prokázání schopnosti tím, že osoba žije 
v roli opačného pohlaví alespoň po dobu 12 měsíců.34 Podle Ministerstva zdravotnictví takové 
ověření schopnosti žít v roli opačného pohlaví (Real Life Experience nebo Real Life Test) se 
spolu s podáváním hormonů a následujícím operativním zákrokem ukazuje jako účinný 
postup.35  

Chirurgické výkony směřující ke změně pohlaví je možné provést i osobě s omezenou 
svéprávností, a to na základě písemné žádosti opatrovníka této osoby, kladného stanoviska 

                                                 
28 Čl. 1 odst. 2 Doporučeného postupu při provádění chirurgických zákroků směřujících ke změně pohlaví u 
transsexuálních pacientů. Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR [online]. Ministerstvo zdravotnictví, č. 8/2012 
[cit. 12. 6. 2018], s. 5-7. Dostupné zde: http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-
c8/2012_6865_2510_11.html.  
29 FRINTA. In: ŠVESTKA a kol., op. cit., s. 148.  
30 § 21 odst. 2 ZSZS.  
31 § 21 odst. 3 ZSZS. 
32 Čl. 2 odst. 2 písm. c) doporučeného postupu při provádění chirurgických zákroků směřujících ke změně 
pohlaví, op. cit. [cit. 12. 6. 2018]. 
33 Srov. § 21 odst. 2 písm. a) ZSZS.  
34 Čl. 2 odst. 2 písm. b) doporučeného postupu při provádění chirurgických zákroků směřujících ke změně 
pohlaví, op. cit. [cit. 12. 6. 2018]. 
35 Doporučený postup při provádění chirurgických zákroků směřujících ke změně pohlaví, op. cit. [cit. 3. 5. 
2018]. 
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odborné komise a souhlasu soudu. Je však zároveň třeba zjistit názor pacienta.36 Z povahy 
daného zákroku je však zřejmé, že zde musí být vůle, resp. přání osoby omezené 
ve svéprávnosti, jímž deklaruje, že chce tuto změnu podstoupit.  

Odborná komise, která poskytuje stanovisko k provedení chirurgických úkonů směřujících ke 
změně pohlaví, je ustanovena Ministerstvem zdravotnictví. Členy odborné komise jsou 
zdravotnický pracovník, který je zaměstnancem státu zařazeným na Ministerstvo 
zdravotnictví, lékař se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní 
odbornou způsobilostí v oboru sexuologie, lékař se specializovanou způsobilostí v oboru 
psychiatrie, klinický psycholog, lékař se specializovanou způsobilostí v oboru endokrinologie 
a diabetologie, lékař se specializovanou způsobilostí v oboru urologie nebo gynekologie 
a porodnictví a právník se znalostmi v oblasti zdravotnického práva.37 Členem komise 
nemůže být osoba, která je v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli 
zdravotních služeb, členem statutárního nebo kontrolní orgánu či společníkem poskytovatele 
zdravotních služeb.38  

Žádost pacienta nebo opatrovníka pacienta předá poskytovatel zdravotních služeb neprodleně 
Ministerstvu zdravotnictví a k žádosti připojí souhlasné stanovisko ošetřujícího lékaře 
pacienta se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou 
způsobilostí v oboru sexuologie s provedením změny pohlaví.39 Doporučený postup 
Ministerstva zdravotnictví k tomu navíc stanoví povinnost doložit doporučení klinického 
psychologa, které není starší tří měsíců a dále stanoví, že odborná komise si může vyžádat 
i další dokumenty.40 K jednání odborné komise je vždy přizván dotčený pacient a případně 
jeho opatrovník.41 K jednání odborné komise je vždy přizván také ošetřující lékař pacienta, 
který doporučil provedení zdravotního výkonu změny pohlaví. Nesmí být ovšem přítomen 
během rozhovoru členů komise s pacientem.42  

Jednání odborné komise se koná nejpozději do tří měsíců ode dne podání žádosti. Odborná 
komise podá pacientovi a případně jeho opatrovníkovi informaci o povaze zdravotního 
výkonu, jeho trvalých následcích a možných rizicích a ověří, zda pacient a případně jeho 
opatrovník této informaci plně porozuměli a zda k podání žádosti pacient a jeho opatrovník 
dospěli zcela dobrovolně. V případě pacienta omezeného ve svéprávnosti se přihlédne k jeho 
rozumové vyspělosti.43 O podání informace se vyhotoví záznam, který podepíší členové 

                                                 
36 § 21 odst. 4 ZSZS a § 35 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.  
37 § 22 odst. 1 ZSZS.  
38 § 22 odst. 2 ZSZS.  
39 § 22 odst. 3 ZSZS.  
40 Čl. 5 odst. 2 písm. c) a d) doporučeného postupu při provádění chirurgických zákroků směřujících ke změně 
pohlaví, op. cit. [cit. 12. 6. 2018]. 
41 § 22 odst. 4 ZSZS.  
42 § 22 odst. 7 ZSZS. 
43 § 22 odst. 4 ZSZS.  
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odborné komise, pacient a případně jeho opatrovník. Je-li pacient omezen ve svéprávnosti, 
uvede se v záznamu jeho názor.44   

Po projednání žádosti pak odborná komise vypracuje písemné odborné stanovisko, ve kterém 
zhodnotí, zda jsou splněny veškeré podmínky k provedení změny pohlaví. Ke  kladnému 
stanovisku s provedením změny pohlaví je třeba souhlasu všech členů odborné komise.45 Po 
získání kladného stanoviska odborné komise je třeba v případě osoby omezené ve 
svéprávnosti ještě získat souhlas soudu s provedením změny pohlaví. Návrh na udělení 
souhlasu podává soudu poskytovatel zdravotních služeb.46 

Samotné provádění změny pohlaví je ovšem možné započít pouze, pokud k tomu dal pacient 
nebo jeho opatrovník písemný souhlas i bezprostředně před jejím započetím. O provedení 
změny pohlaví pak vydá poskytovatel pacientovi a případně jeho opatrovníkovi potvrzení.47 
V tomto potvrzení je uveden den změny pohlaví, který je rozhodný pro právní posouzení 
změny pohlaví dle občanského zákoníku.48 

2.2.4. Shrnutí  

Z výše uvedeného vyplývá, že občanský zákoník reaguje na změnu pohlaví jako na faktický 
stav. Proto právní účinky změny pohlaví spojuje s okamžikem, kdy tento stav z lékařského 
hlediska fakticky nastane. Změna pohlaví je chápána medicínsky jako změna vnějších 
pohlavních znaků člověka, nikoli jako právní uznání určení genderové identity trans osoby. 
Genderová identita osoby, která je odlišná od pohlaví, které bylo osobě přiděleno při narození 
podle jejích fyzických rysů, je právně uznána až poté, co jsou tyto fyzické rysy chirurgicky 
změněny na rysy opačného pohlaví, a došlo ke znemožnění reprodukční funkce trans osoby. 
Jinak řečeno, občanský zákoník navazuje na zákon o specifických zdravotních službách, věc 
statusová je podmíněna věcí medicínskou. Tento režim je však nesprávný.    

Jak bylo již řečeno, Evropský soud pro lidská práva dne 6. dubna 2017 v případu A. P., 
Garçon a Nicot proti Francii dovodil, že úřední změnu pohlaví nelze podmiňovat 
podstoupením chirurgického zákroku či provedením sterilizace. ESLP shledal, že takové 
podmiňování úřední změny pohlaví je v rozporu s článkem 8 Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod, který zakotvuje právo na respektování soukromého a rodinného života. 
Jelikož je režim právního uznání změny pohlaví v rozporu s článkem 8 Úmluvy, je nezbytné 
přistoupit k jeho změně. 

2.3. Zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace 

Účinná právní úprava nerespektuje skutečnou genderovou identitu trans osob bez podstoupení 
chirurgických zákroků. Invazivní chirurgické zákroky včetně sterilizace dané osoby, které 
účinná právní úprava pro právní uznání genderové identity osoby (tzv. úřední změnu pohlaví) 

                                                 
44 § 22 odst. 5 ZSZS.  
45 § 22 odst. 6 ZSZS.  
46 § 22 odst. 10 ZSZS. 
47 § 23 ZSZS. 
48 Srov. § 29 odst. 1 věta druhá OZ.  
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vyžaduje, jsou nepřiměřenými zásahy do tělesné integrity a v případě některých osob je ze 
závažných (zpravidla zdravotních) důvodů ani není možné provést. 

V případě těchto osob, které se z důvodu svého zdravotního stavu nemohou domoci právního 
uznání své genderové identity, jde zjevně o diskriminaci na základě zdravotního postižení ve 
smyslu článků 2, 17 a 22 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a článku 14 
ve spojení s článkem 8 Úmluvy. 

Nadto, účinná právní úprava má významný diskriminační potenciál, jelikož na trans osobu, 
jejíž skutečné pohlaví není právně uznáno bez podstoupení daných chirurgických zákroků, je 
stále z hlediska práva nahlíženo jako na osobu pohlaví, kterým se necítí být. To mimo jiné 
znamená, že ani doklady trans osoby neodpovídají pohlaví, ve kterém osoba vystupuje, a trans 
osoba je tak v běžném životě vystavována velice nepříjemným situacím, kdy má předložit své 
doklady, ale údaje jako je jméno, příjmení, pohlaví a rodné číslo, které jsou v těchto 
dokladech uvedeny, zpravidla neodpovídají vzhledu, chování a obecně sociální roli dané 
osoby. Na základě toho může docházet k situacím, kdy bude trans osoba na základě tohoto 
nesouladu diskriminována, například při přijetí do zaměstnání, v komunikaci se správními 
orgány apod.  

2.4. Zhodnocení současného stavu ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Právní úprava nemá vliv na rovnost mužů a žen. 

3. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a 
žen  

3.1. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

Výchozím principem navrhované právní úpravy je redefinovat pojem změny pohlaví 
v kontextu občanského zákoníku, v kontextu statusového práva. Navrhuje se upravit prostou 
úřední změnu pohlaví, která bude nezávislá na provedení chirurgických zákroků podle zákona 
o specifických zdravotních službách. Změnou pohlaví se tak bude rozumět primárně osobní 
prohlášení s cílem změny úředního záznamu o pohlaví, nikoli chirurgický zákrok či dokonce 
chirurgický zákrok při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměny pohlavních 
orgánu.  

Z rozsudku ESLP ve věci A. P., Garçon a Nicot proti Francii (v podrobnostech viz dále) jasně 
vyplývá, že úřední změna pohlavní nemůže být podmíněna chirurgickým zákrokem a jinou 
léčbou, jejichž následkem je sterilita. Ovšem občanský zákoník pro změnu pohlaví výslovně 
vyžadují chirurgický zákrok a znemožnění reprodukční funkce. Tato právní úprava zjevně 
není v souladu s článkem 8 Úmluvy tak, jak jej ve své judikatuře vykládá ESLP. 

Česká právní úprava změny pohlaví je založena na tom, že úřední změna pohlaví je faktický 
stav, jehož právní účinky musí být spjaty s okamžikem, kdy tento stav z lékařského hlediska 
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fakticky nastane.49 Úřední změna pohlaví (resp. právní uznání této změny) teprve navazuje na 
lékařské postupy završené chirurgickým zákrokem včetně sterilizace. Takový požadavek 
právní úpravy, která absolutizuje nutnost tělesných zásahů pro právní uznání změny pohlaví, 
je čím dál tím víc zpochybňován ze strany části odborníků, institucemi na ochranu lidských 
práv i dalšími mezinárodními orgány (komisař Rady Evropy pro lidská práva, vysoký komisař 
OSN pro lidská práva, WHO, UNICEF), soudní judikaturou některých evropských soudů 
(Německo, Rakousko) i mimoevropských soudů (Ontario) a transsexuály samotnými.50   

Důvodová zpráva k občanskému zákoníku uvádí, že ustanovení občanského zákoníku 
o změně pohlaví je inspirováno občanským zákoníkem kanadské provincie Québec. K tomu je 
však třeba dodat, že právní úprava provincie Québec, jíž je příslušné ustanovení českého 
občanského zákoníku o změně pohlaví inspirováno, již upustila od tohoto požadavku, a to s 
účinností k 1. říjnu 2015. Občanský zákoník provincie Québec nyní výslovně stanoví, že 
změna pohlaví nemůže být za žádných okolností podmiňována podstoupením jakékoli léčby 
nebo chirurgického zákroku.51 Od tohoto požadavku již upustily i další evropské státy (viz 
dále). 

3.1.1. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva 

Evropský soud pro lidská práva se problematice trans osob věnoval již v několika svých 
rozhodnutích. Text se dále věnuje těm, které jsou z hlediska právního uznání změny pohlaví 
v kontextu české právní úpravy nejvýznamnější. 

Hämäläinen proti Finsku (č. 37359/09, rozsudek velkého senátu ze dne 16. 7. 2014) 

Stěžovatelka se narodila jako muž a v roce 2009 podstoupila chirurgický zákrok změny 
pohlaví. Jako muž také dříve uzavřela manželství s ženou. Ovšem již v roce 2007 podala 
žádost k příslušnému finskému správnímu orgánu o potvrzení jejího nového pohlaví a změně 
jejího rodného čísla. Správní orgán tuto žádost však zamítl s tím, že právní změna pohlaví je 
možná pouze v případě, že daná osoba nežije v manželství nebo v registrovaném partnerství, 
nebo v případě, kdy s tím druhý manžel souhlasí. V druhém případě pak ex lege dochází 
ke změně partnerského svazku z manželství na registrované partnerství nebo naopak. 
Stěžovatelka a její manželka požadovaly zachování manželství. To jim však nebylo 
umožněno z důvodu, že finské právo v té době neumožňovalo manželství dvou osob téhož 
pohlaví.  

Dle stěžovatelky bylo porušeno její právo na respektování soukromého a rodinného života, 
jelikož podmínkou pro uznání jejího nového pohlaví byl nutný zánik jejího manželství, ať už 
rozvodem nebo přeměnou na registrované partnerství. Stěžovatelka a její manželka 
preferovaly setrvat v manželství, jelikož rozvod je v rozporu s jejich náboženským 

                                                 
49 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku.  
50BARŠOVÁ, A. Skalpel a duše. Ke změně pohlaví podle nového občanského zákoníku. Časopis zdravotnického 
práva a bioetiky. 2013, roč. 3, č. 1, 22-38. ISSN 1804-8137. 
51 Čl. 71 občanského zákoníku provincie Québec, ve znění do a od 1. října 2015. In: Publications Québec, Leges 
Québec [online]. Government du Québec [cit. 3. 5. 2018]. Dostupné z: 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:71&pointInTime=20180501#20180501.  
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přesvědčením a registrované partnerství není svazkem rovnocenným s manželstvím, jelikož 
poskytuje nižší stupeň právní ochrany. Dle ESLP zde bylo klíčovou otázkou to, zda z článku 8 
Úmluvy vyplývá pozitivní závazek státu umožnit stěžovatelce právní uznání jejího nového 
pohlaví a zároveň setrvání v manželství. Zároveň konstatoval, že stěžovatelka nebojuje 
za umožnění manželství osob stejného pohlaví obecně, ale pouze žádá zachování svého 
existujícího manželství i po úřední změně pohlaví.  

ESLP shrnul, že stěžovatelka měla celkem tři možnosti. V první řadě mohla upustit od právní 
změny pohlaví a setrvat v manželství, ovšem dále snášet obtíže související s tím, že její rodné 
číslo odpovídá rodnému číslu muže. Druhou možností byl rozvod manželství a konečně třetí 
možností bylo přistoupit k právní změně pohlaví a se souhlasem manželky změnit manželství 
na registrované partnerství. ESLP dospěl k závěru, že mezi instituty manželství a registrované 
partnerství podle finského práva nejsou významné rozdíly a z praktického hlediska osoby 
v registrovaném partnerství požívají v zásadě stejné právní ochrany jako v manželství. Změna 
manželství na registrované partnerství pak fakticky znamená pouze změnu názvu svazku a 
drobné obsahové změny. Původní právní vztah však pokračuje a jeho vznik a délka se 
posuzuje od data uzavření manželství. Důsledky této změny v oblasti rodinného života 
stěžovatelky by byly minimální či dokonce žádné.  

ESLP uzavřel, že není nepřiměřené podmiňovat právní uznání změny pohlaví změnou 
manželství na registrované partnerství se souhlasem manžela či partnera. ESLP také uvedl, že 
podmínka souhlasu manžela nebo partnera, který změnu pohlaví nepodstupuje, s transformací 
manželství na registrované partnerství či naopak, je důležitou zárukou jeho ochrany před 
jednostranným rozhodnutím manžela, který změnu pohlaví podstupuje. Výše uvedené 
požadavky na právní uznání změny pohlaví dle tehdy účinné finské právní úpravy tedy nebyly 
v rozporu s článkem 8 (právo na respektování soukromého a rodinného života) Úmluvy.  

A. P., Garçon a Nicot proti Francii (č. 79885/12 a další, rozsudek ze dne 6. 4. 2017) 

ESLP tímto rozsudkem rozhodl o třech stížnostech jednotlivých stěžovatelů. Všichni tři 
stěžovatelé se narodili jako muži, ovšem již od dětství se identifikovali s ženským pohlavím 
a v dospělosti požádali o úřední změnu pohlavní na pohlaví ženské. V době, kdy vnitrostátní 
orgány ve Francii o jejich žádostech o úřední změnu pohlaví rozhodovaly, tedy v letech 2008 
až 2013, vyžadovala francouzská právní úprava k úřední změně pohlaví prokázání existence 
poruchy genderové identity žadatele a změnu vzhledu žadatele nevratné povahy.  

Jelikož stěžovatelé nesplnili zákonem stanovené podmínky, nebyla stěžovatelům úřední 
změna pohlaví povolena a stěžovatelé následně ve svých stížnostech k ESLP namítali 
porušení článku 8 Úmluvy, kterým je garantováno respektování práva na soukromý a rodinný 
život. Jeden ze stěžovatelů považoval za porušení článku 8 Úmluvy podmínku povinnosti 
podrobit se lékařskému vyšetření poté, co chirurgický zákrok vedoucí ke změně pohlaví 
podstoupil v zahraničí, druhý stěžovatel spatřoval porušení v podmínce prokázat nevratnou 
povahu změny vzhledu a druhý i třetí stěžovatel spatřovali porušení navíc ještě v podmínce 
prokázání existence poruchy genderové identity.  
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ESLP konstatoval, že námitky, které stěžovatelé vznesli, se nepochybně týkají práva 
na respektování soukromého života, a tudíž spadají pod článek 8 Úmluvy. Projednávaný 
problém spočívá v otázce, zda zde existuje pozitivní závazek státu právně uznat změnu 
pohlaví, aniž by zároveň vyžadoval splnění podmínek, se kterými nesouhlasí stěžovatelé, tedy 
splnění podmínky lékařského vyšetření, existence poruchy genderové identity a změny 
vzhledu nevratné povahy.  

K povinnosti žadatele o úřední změnu pohlaví podrobit se lékařskému vyšetření, které mělo 
prokázat, zda žadatel splňuje podmínky úřední změny pohlaví, a to ze strany znalců, které 
soud jmenoval, stěžovatel namítal, že jde o traumatizující a ponižující zásah do jeho intimity. 
Žadatel tuto podmínku zároveň nepovažoval za nezbytnou, jelikož v daném řízení již 
předložil několik potvrzení od lékařů dle své vlastní volby. Dle ESLP se tato námitka týká 
způsobu provádění dokazování a v dané věci vnitrostátní soudy dostatečně podrobně 
zdůvodnily, proč důkazy předložené stěžovatelem nepovažují za dostačující, přičemž 
v návaznosti na to ustanovily znalce, kteří byli pověřeni s dostatečně podrobným zadáním. 
Dle ESLP nebyl tento postup svévolný ani nebyl v rozporu s procesními předpisy, a proto zde 
nedošlo k narušení spravedlivé rovnováhy mezi soupeřícími zájmy a tudíž ani k porušení 
článku 8 Úmluvy.  

K podmínce existence poruchy genderové identity druhý stěžovatel namítal, že je v rozporu 
s článkem 8 Úmluvy, jelikož vede k zacházení s transgenderově orientovanými osobami jako 
s duševně nemocnými a tudíž představuje zásah do důstojnosti těchto osob. Francouzská 
vláda uvedla, že účelem této podmínky je určit, zda problémy osoby nemají jiné příčiny a 
tudíž zajistit, aby nevratný medicínský proces změny pohlaví nezahájily osoby, které ve 
skutečnosti nejsou transgenderově orientované. ESLP dále konstatoval, že transsexualismus je 
zatím stále uveden v mezinárodní klasifikaci nemocí zveřejněné Světovou zdravotnickou 
organizací a podmínka psychodiagnostiky se nedotýká tělesné integrity osob. Nelze pominout 
ani skutečnost, že postoj mezinárodních orgánů ochrany lidských práv není k této 
problematice vyhraněný a v naprosté většině členských států Rady Evropy, které úřední 
změnu pohlaví umožňují, je tato změna podmíněna diagnostikou žadatele. Od tohoto 
požadavku zatím upustilo pouze několik států. Dle ESLP mají v této oblasti členské státy 
velký prostor pro uvážení. Dle ESLP zde k porušení článku 8 Úmluvy nedošlo, jelikož cílem 
tohoto požadavku je ochrana zájmů dotčených osob, protože zabraňuje, aby se chybně 
rozhodly pro právní změnu své identity.  

K naplnění podmínky nevratné povahy změny vzhledu k úřední změně pohlaví bylo v praxi 
třeba, aby se dotčená osoba podrobila chirurgickým zákrokům či hormonální léčbě, které 
s vysokou pravděpodobností vedly ke sterilitě. ESLP k tomu uvedl, že stát zde má pouze 
omezený prostor pro uvážení, jelikož je zde přímo dotčena tělesná integrita osob, princip 
osobní autonomie a právo na sexuální identitu. ESLP k tomu dodal, že mezi členskými státy 
Rady Evropy sice neexistuje shoda v oblasti úřední změny pohlaví, ale zdůraznil, že 
v posledních letech dochází v Evropě k rušení podmínky sterilizace pro úřední změnu 
pohlaví, a to na základě vývoje porozumění transsexualismu. V roce 2016 úřední změnu 
pohlaví neumožňovalo 7 členských států Rady Evropy, 22 států podmiňovalo úřední změnu 
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pohlaví sterilizací a 18 států ji umožňovalo i bez sterilizace. V letech 2009 až 2016 pak byla 
podmínka sterilizace odstraněna z právního řádu 11 členských států Rady Evropy, a to včetně 
Francie, přičemž další státy tuto změnu v dané době zvažovaly. ESLP uvedl, že podmínění 
úřední změny pohlaví provedením chirurgického zákroku či jiné léčby s vysokou 
pravděpodobností sterility znamená podmínit výkon práva na respektování soukromého života 
zaručeného článkem 8 Úmluvy vzdáním se výkonu práva na respektování tělesné integrity, 
které je zaručeno jak článkem 8, tak článkem 3 Úmluvy (zákaz mučení). Souhlas dotčené 
osoby s chirurgickým zákrokem či jinou léčbou nelze považovat za skutečně svobodný, pokud 
by v případě nesouhlasu dotčená osoba pozbyla plného výkonu svého práva na genderovou 
identitu a osobní rozvoj. ESLP došel k závěru, že podmínka nevratné povahy změny vzhledu 
pro úřední změnu pohlaví je porušením článku 8 Úmluvy. 

Závěrem lze shrnout, že dle ESLP nelze úřední změnu pohlaví podmiňovat podstoupením 
chirurgického zákroku či jiné léčby, které mají za téměř jistý následek sterilitu. Úřední změnu 
pohlaví však lze podmínit povinností podrobit se lékařskému vyšetření a stanovením diagnózy 
poruchy genderové identity. 

3.1.2. Stručný přehled právní úpravy změny pohlaví v členských státech Rady 
Evropy 

Ze 47 sedmi členských států Rady Evropy (dle dat k 21. dubnu 2018)52 je v případě změny 
pohlaví nejvíce benevolentní Malta. Právní úprava na Maltě je založena na úplné 
sebeidentifikaci a k úřední změně pohlaví stačí pouze samotné prohlášení trans osoby. Ke 
změně pohlaví na Maltě není nutná sterilizace, jakákoli léčba, není třeba diagnóza poruchy 
genderové identity, není nutný rozvod manželství, není zde žádné věkové omezení pro právní 
uznání změny pohlaví a je umožněna změna jména i změna pohlavní na úředních 
dokumentech. 

Po Maltě s právní úpravou v obdobném duchu následují Dánsko, Belgie, Francie, Irsko, 
Norsko a Řecko. Tyto státy pro změnu pohlaví nevyžadují sterilizaci ani jinou léčbu 
a na rozdíl od ostatních států zde není třeba ani diagnóza poruchy genderové identity. 
Všechny tyto státy však stanoví věkové omezení pro změnu pohlaví. K těmto státům lze 
přiřadit také Španělsko, ovšem jen částečně, jelikož ve Španělsku není vyžadována diagnóza 
poruchy genderové identity a není stanoveno ani věkové omezení pouze na regionální úrovni.  

Pak je zde skupina států, která pro změnu pohlaví sice nevyžaduje sterilizaci ani jinou léčbu, 
ale stále podmiňuje změnu pohlaví diagnózou poruchy genderové identity. Mezi ně patří 
Rakousko, Německo, Moldávie, Nizozemsko, Portugalsko a Velká Británie.  

Další skupinou států jsou státy, které pro změnu pohlaví nevyžadují sterilizaci, ale zároveň 
stále vyžadují jinou léčbu nebo diagnózu poruchy genderové identity. Jde o Chorvatsko, 
Estonsko, Maďarsko, Island, Itálii, Litvu, Polsko, Rusko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko 
a Ukrajinu. 

                                                 
52Trans Rights Europe Index 2018. In: TGEU – Transgeder Europe [online]. TGEU, 2018 [cit. 21. 5. 2018]. 
Dostupné z: https://tgeu.org/trans-rights-map-2018/.   
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Zbylé státy přistupují ke změně pohlaví spíše konzervativně a spojují ji zpravidla s diagnózou 
poruchy genderové identity, sterilizací či nějakým lékařským zásahem, pokud vůbec změnu 
pohlaví umožňují.  

Ze 47 států Rady Evropy jich 26 nevyžaduje sterilizaci pro právní uznání změny pohlaví. 
Nutno konstatovat, že mezi nimi jsou i tradičně velice nábožensky založené státy jako je 
Malta, Irsko, Polsko, Portugalsko či Řecko. Od požadavku sterilizace oproti roku 2017 
upustilo 6 států, a to Belgie, Řecko, Litva, Rusko, Slovinsko a Švýcarsko. Zbývajících 21 států 
buď právní uznání změny pohlaví vůbec neupravují, nebo změnu pohlaví podmiňují 
sterilizací.  

3.1.3. Zhodnocení některých domnělých rizik spojených s navrhovaným řešením 

Umožnění právního uznání změny pohlaví bez sterilizace, chirurgických zákroků či jiné léčby 
čelí zpravidla určitým stereotypům, jejichž zdrojem je obvykle strach, neznalost problematiky 
a více méně nepodložené obavy, které se v praxi těch států, které od výše uvedených 
požadavků upustily, ukázaly jako nedůvodné. Přesto jsou tyto stereotypy často uplatňovány 
jako argumenty proti umožnění právního uznání změny pohlaví bez zásahu do tělesné 
integrity dotčené osoby. K nejčastějším argumentům53 proti úřední změně pohlaví lze uvést 
následující. 

Zneužití institutu za účelem vyhnutí se trestnímu stíhání 

Jedním z častých argumentů bývá obava ze zneužití institutu úřední změny pohlaví za účelem 
vyhnutí se trestnímu stíhání. Tento stereotyp předpokládá, že osoba, která spáchá trestný čin, 
poté požádá o úřední změnu pohlaví, díky níž získá jiné jméno, příjmení a rodné číslo. 
K tomu je v první řadě třeba říci, že trestní odpovědnost není závislá na pohlaví osoby. 
V druhé řadě nebude v důsledku úřední změny pohlaví předchozí status osoby 
nedohledatelný. Příslušné státní orgány budou mít vždy přístup k informacím o dřívějším 
jménu, příjmení a pohlaví konkrétního jedince, pokud je to v oblasti jejich činnosti důvodné. 
Dále je třeba uvést, že změna jména i příjmení osoby je obecně možná i dle účinné právní 
úpravy (srov. § 72 a násl. MatrZ) a právní řád zná i změnu rodného čísla (§ 17 EvObZ). Není 
vyloučeno, že i dle současné právní úpravy může dojít k tomu, že u jedné osoby dojde 
ke změně jména, příjmení i rodného čísla, a to zcela bez souvislosti se změnou pohlaví. 
Ve státech, které umožnily úřední změnu pohlaví, se ukázalo, že tato změna nemá vliv 
na stíhatelnost osob, jelikož pohlaví se v každodenním životě a právu jeví jako spíše méně 
významná skutečnost. Neexistují žádné důkazy o tom, že by k zneužívání institutu úřední 
změny pohlaví za účelem páchání trestné činnosti nebo vyhnutí se trestnímu stíhání 
docházelo. 

Zneužití institutu za účelem změny věznice  

                                                 
53Köhler, R.; Ehrt, J. and Cojocariu, C. Legal Gender Recognition in Europe [online]. Transgender Europe, 2016 
[cit. 21. 5. 2018], s. 78-85. Dostupné z: https://tgeu.org/wp-content/uploads/2017/02/Toolkit16LR.pdf.   
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V souvislosti s trestnou činností je zde obava z toho, že muž, který byl odsouzen 
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, bude žádat o úřední změnu pohlaví za účelem toho, 
aby byl přesunut do ženské věznice. V souvislosti s tím vznikají obavy z dopouštění se násilí 
na spoluvězeňkyních. Tyto obavy se na základě zkušeností z jiných států jeví také spíše jako 
hypotetické. Předně však platí, že navrhovanou úpravou se chce umožnit úřední změnu 
pohlaví osobám, u nichž je diagnostikován trvalý nesoulad mezi duševním a evidovaným 
(biologickým) pohlavím. Duševní stav bude muset být potvrzen odborníkem, nikoli pouze 
tvrzen žadatelem.  

Je pak dále nutno vycházet z toho, že vězni, kteří jsou trans osobami, se ve faktické vězeňské 
hierarchii nachází velmi nízko a dopouštění se násilí se tak jeví jako nepravděpodobné. 
Naopak, trans ženy častěji čelí diskriminaci a násilí ze strany spoluvězeňkyň a vězeňského 
personálu. V tomto směru je třeba se spíše zabývat tím, zda je vězeňské prostředí obecně 
bezpečné pro všechny osoby, a to včetně trans osob.  

Rizika institutu ve vztahu ke každodenním situacím, kdy je otázka pohlaví relevantní  

Velmi často se objevuje argument, že úřední změna pohlaví umožní trans lidem přístup 
do zařízení spojených s vysokou mírou intimity (toalety, šatny, sprchy), přičemž tím budou 
okolí šokovat, uvádět do rozpaků či dokonce pohoršovat (s ohledem své biologické pohlaví). 
Tento argument se však ukazuje jako nedůvodný, a to z několika důvodů.  

Zaprvé, přístup do takových prostor nebývá v současné době nijak zvlášť kontrolován a není 
vyloučeno, že osoba použije zařízení určená osobám opačného pohlaví (bez ohledu na ta, zda 
je např. trans osobou), respektive do takových prostor vstoupí. Např. rozdělené toalety jsou 
otázkou společenské normy, nikoli zákona, přičemž v dnešní době již společné toalety nejsou 
výjimkou. Zadruhé, platí, že popisované situace mohou v případě trans osob nastat již dnes. 
Pokud v současnosti osoba učinila kroky vedoucí ke změně pohlaví a žije v souladu se svým 
novým pohlavím, stačí jí zpravidla při užití takových zařízení prokázat potvrzením lékaře, že 
podstupuje proces změny pohlaví, a toto potvrzení bývá respektováno. Zákon tedy v tomto 
ohledu nic nezmění. V případě úřední změny pohlaví bude potvrzení lékaře nahrazeno 
občanským průkazem nebo jiným dokladem, který prokáže pohlaví dotčené osoby.  

Společenská a etická rizika institutu  

K dalším argumentům patří, že v důsledku pouhé úřední změny pohlaví již nebude možné 
rozlišovat mezi tradičními kategoriemi muže a ženy a dojde tudíž k rozvrácení tradičního 
společenského systému. Zde je třeba zdůraznit, že trans osoby tvoří malou skupinu osob, která 
nemůže mít fakticky významný vliv na systém společnosti. Základní společenské dělení na 
muže a ženy tudíž bude nadále zachováváno. Z tohoto důvodu nemůže mít úřední změna 
pohlaví zásadní vliv ani na nástroje směřující k rovnoprávnosti mužů a žen a k ochraně žen 
v některých oblastech.  

Další obavou je, že v důsledku umožnění úřední změny pohlaví počet trans osob náhle 
výrazně stoupne. Zkušenosti z jiných států sice ukazují, že v prvním roce účinnosti zákona, 
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který úřední změnu pohlaví umožnil, počet osob, které přistoupily ke změně pohlaví, stoupl, 
ale tento nárůst byl krátkodobý a odpovídal průměrnému procentu trans osob v populaci. 
Celková čísla jsou stále nízká.  

Co se týče zrušení požadavku sterilizace, bývá namítáno, že taková právní úprava povede 
k možnosti těhotných mužů a žen plodících děti namísto mužů. Tato představa však příliš 
realitě neodpovídá. Valná většina trans osob činí kroky, jejichž cílem je v hormonální léčba a 
chirurgické zákroky vedoucí k přeměně pohlavních orgánů. Tyto medicínské postupy pak do 
značné míry limitují a nakonec zbavují léčené osoby schopnosti plodit či rodit. Vzhledem k už 
tak nízkému počtu trans osob ve  společnosti budou případy těhotných trans mužů, respektive 
trans žen plodících děti jako muži, spíše teoretické, zcela výjimečné.  

K tomu je třeba říci, že nedobrovolná sterilizace je ve společnosti obecně odsuzována a je 
nelidským a ponižujícím zacházením ve smyslu článku 3 Úmluvy (srov. např. výše citovaný 
rozsudek ESLP ve věci V. C. proti Slovensku54) – informovaný souhlas nelze chápat jako 
dobrovolný, pokud je osobě znemožněn přístup k právnímu uznání genderové identity bez 
tohoto souhlasu.55 Reprodukční práva nejsou nijak závislá na genderové identitě osoby a 
v zásadě spolu nesouvisí. Reprodukční práva a právo na určení své genderové identity jsou 
samostatná práva a je třeba je jako taková také chránit.  

Riziko opakovaného měnění pohlaví 

Bývá také namítáno, že pokud bude umožněna úřední změna pohlaví, ať už s nutností 
diagnózy poruchy genderové identity či nikoli, budou osoby měnit své pohlaví opakovaně, 
tedy tam a zpět. Zkušenosti ve státech, jejichž právní úprava umožnila úřední změnu pohlaví, 
ukazují, že tato obava není důvodná. Trans osoba, která přistoupí k právnímu uznání svého 
pohlaví, tak učiní zásadně po dlouhodobém procesu sebereflexe. Je nesprávné a nedůvodné 
předpokládat, že by k takovému kroku někdo přistoupil zcela neuváženě, jelikož nikdo se 
nestává trans osobou ze dne na den. Navíc, osoba je v rámci změny pohlaví vždy vystavena 
mnoha administrativním procesům, jako je změna všech dokladů včetně dokladů o vzdělání 
a nahlášení změny osobních údajů také u různých soukromých institucí (banky, pojišťovny). 
Je reálně nepředstavitelné, že by osoba tento proces dobrovolně a bezdůvodně podstoupila 
několikrát.  

3.2. Dopady navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

Navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní dopad na sexuální menšinu trans osob. Tyto 
osoby trpí poruchou genderové identity, přičemž účinná právní úprava jejich skutečnou 
genderovou identitu nerespektuje a pro její právní uznání vyžaduje invazivní chirurgický 

                                                 
54 Dostupné z: 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["VC"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBE
R"],"itemid":["001-107364"]}. 
55 Srov. Article 6 of Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. In: United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization [online]. 19. 10. 2005 [cit. 22. 5. 2018]. Dostupné z: 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAZWJBP8S)

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22VC%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-107364%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22VC%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-107364%22%5D%7D
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


21 
 

zákrok včetně sterilizace dané osoby, přičemž tyto zákroky jsou nepřiměřenými zásahy do 
tělesné integrity a v případě některých osob je ze závažných důvodů ani není možné provést. 

V případě těchto osob, které se z důvodu svého zdravotního stavu nemohou domoci právního 
uznání své genderové identity, jde zjevně o diskriminaci na základě zdravotního postižení ve 
smyslu článků 2, 17 a 22 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a článku 14 
ve spojení s článkem 8 Úmluvy. 

Nadto, účinná právní úprava má významný diskriminační potenciál, jelikož na trans osobu, 
jejíž skutečné pohlaví není právně uznáno bez podstoupení daných chirurgických zákroků, je 
stále z hlediska práva nahlíženo jako na osobu pohlaví, kterým se necítí být. To mimo jiné 
znamená, že ani doklady trans osoby neodpovídají jejímu skutečnému pohlaví a trans osoba je 
tak v běžném životě vystavována velice nepříjemným situacím, kdy má předložit své doklady, 
ale údaje jako je jméno, příjmení, pohlaví a rodné číslo, které jsou v těchto dokladech 
uvedeny, zpravidla neodpovídají vzhledu, chování a obecně sociální roli dané osoby. Na 
základě toho může docházet k situacím, kdy bude trans osoba na základě tohoto nesouladu 
diskriminována, například při přijetí do zaměstnání, v komunikaci se správními orgány apod. 
V důsledku umožnění úřední změny pohlaví, tedy právního uznání změny pohlaví bez 
nutnosti invazivních zákroků, může trans osoba přistoupit k úřední změně pohlaví dříve, 
přičemž tento krok bude mít zpravidla velmi pozitivní vliv na její život a sníží riziko její 
diskriminace na základě pohlaví. 

3.3. Dopady navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na rovnost mužů a žen. Navrhovaná právní úprava 
zvyšuje zajištění rovnoprávnosti trans osob se všemi ostatními, a to bez ohledu na to, zda jde 
o trans ženu (male-to-female, z muže na ženu) nebo trans muže (female-to-male, z ženy na 
muže). 

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

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

Článek 1 Listiny základních práv a svobod (dále také jen „Listina“) stanoví, že lidé jsou 
svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Článek 3 Listiny stanoví, že základní práva 
a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví.  

V článku 7 Listiny je pak zaručena nedotknutelnost osoby a jejího soukromí a dále je 
stanoveno, že nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu 
zacházení. Článek 10 Listiny pak stanoví, že každý má právo, aby byla zachována jeho lidská 
důstojnost a na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. 

Článek 31 Listiny stanoví, že každý má právo na ochranu zdraví. 

Navrhovaná právní úprava povede k vyšší úrovni zajištění rovnosti menšiny trans osob se 
všemi lidmi a bude mít pozitivní dopad na ochranu těchto osob před diskriminací na základě 
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pohlaví. Navrhovaná právní úprava také zajišťuje důstojnost trans osob a jejich právo na 
soukromý a rodinný život, jelikož plně respektuje jejich genderovou identitu.  

Odstranění povinnosti podstoupit chirurgický zákrok včetně sterilizace pro právní uznání 
změny pohlaví je v souladu se zajištěním nedotknutelnosti trans osob a jejich práva nebýt 
mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. Možnost podstoupit 
tyto chirurgické zákroky se zachovává, ale vzhledem ke zrušení nutnosti je podstoupit pro 
právní uznání změny pohlaví je trans osoba podstoupí na základě své svobodné vůle, čímž je 
zajištěna její důstojnost a ochrana před neoprávněným zasahováním do jejího soukromého 
života.  

Navrhovaná právní úprava bude mít také pozitivní dopad na zdraví trans osob, a to duševní i 
fyzické. Navrhovaná právní úprava umožní trans osobě změnu jména, příjmení a rodného 
čísla tak, aby tyto údaje odpovídaly pohlaví, kterým se daná osoba cítí být, aniž by musela 
nejdříve podstoupit výše uvedené chirurgické zákroky. Snazší přístup k právnímu uznání 
změny pohlaví bude mít velice pozitivní vliv na duševní zdraví trans osob, jelikož budou moci 
plně žít ve své sociální roli a bude sníženo riziko vzniku životních situací, které jsou pro trans 
osoby z důvodu jejich genderové identity nepříjemné. Zrušením povinnosti podstoupit 
chirurgické zákroky bude zajištěna ochrana fyzického zdraví těch trans osob, které tyto 
chirurgické zákroky nemohou z vážných zdravotních důvodů podstoupit, a zároveň jim bude 
stejně jako ostatním trans osobám umožněno žít ve své sociální roli i bez těchto zákroků.  

Ústavní soud se problematikou změny pohlaví bez nutnosti podstoupení chirurgických 
zákroků prozatím zabýval jen jednou, a to v řízení o ústavní stížnosti, kterou však usnesením 
ze dne 15. listopadu 2016, sp. zn. III. ÚS 3376/16, odmítl, a to z důvodu nepřípustnosti, 
jelikož ústavní stížnost byla podána předčasně a stěžovatelka může nejdříve využít podání 
žaloby ke správnímu soudu.   

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

Navrhovaná právní úprava souvisí s Listinou základních práv EU, konkrétně s jejím čl. 1 
(lidská důstojnost), čl. 3 (právo na nedotknutelnost lidské osobnosti), čl. 4 (zákaz mučení 
a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu), čl. 7 (respektování soukromého 
a rodinného života), čl. 20 (rovnost před zákonem), čl. 21 (zákaz diskriminace) a čl. 35 
(ochrana zdraví). Tématice podpory trans osob se věnují taktéž dokumenty Agentury 
Evropské unie pro základní práva (FRA)56. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s právem Evropské unie.  

                                                 
56 Being Trans in the EU - Comparative analysis of the EU LGBT survey data. European Union Agency For 
Fundamental Rights. Dostupné z: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis-
eu-lgbt-survey-data.  
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6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 
je Česká republika vázána 

Česká republika je členem Rady Evropy a smluvním státem Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod. Evropský soud pro lidská práva, který dle Úmluvy vznikl k zajištění 
plnění závazků z této Úmluvy, ve svém rozsudku ze dne 6. dubna 2017 ve věcech 
č. 79885/12, 54271/13 a 52596/13 - A. P., Garçon a Nicot proti Francii, rozhodl, že úřední 
změnu pohlaví nelze podmiňovat podstoupením chirurgického zákroku či provedením 
sterilizace. ESLP shledal, že takové podmiňování úřední změny pohlaví je v rozporu 
s článkem 8 Úmluvy, který zakotvuje právo na respektování soukromého a rodinného života.  

Navrhovaná právní úprava odstraňuje z českého právního řádu podmínku podstoupení 
chirurgického zákroku včetně sterilizace pro právní uznání změny pohlaví (tj. úřední změnu 
pohlaví) a tím uvádí českou právní úpravu změny pohlaví do souladu se závazky České 
republiky pro ni vyplývajícími z Úmluvy dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva.  

V rámci Rady Evropy navrhovaná právní úprava souvisí také s Evropskou sociální chartou, 
konkrétně s jejím čl. 11 (právo na ochranu zdraví). V současné době je vedeno řízení o 
kolektivní stížnosti proti České republice u Evropského výboru pro sociální práva, dle které 
Česká republika porušuje čl. 11 Evropské sociální charty tím, že pro právní uznání změny 
pohlaví stanoví podmínku sterilizace.  

Navrhovaná právní úprava dále souvisí s Všeobecnou deklarací lidských práv, konkrétně s čl. 
1 a 2 (svoboda a rovnost všech lidí před zákonem), čl. 5 (zákaz mučení, krutého a nelidského 
zacházení), čl. 7 (rovnost před zákonem a zákaz diskriminace), a čl. 12 (ochrana soukromého 
a rodinného života), s Mezinárodním paktem o občanských politických právech, konkrétně s 
čl. 7 (zákaz mučení, krutého nebo nelidského zacházení), čl. 17 (ochrana soukromého a 
rodinného života), čl. 24 a 25 (zákaz diskriminace), dále s Mezinárodním paktem o 
hospodářských, sociálních a kulturních právech, konkrétně s čl. 12 (ochrana fyzického a 
duševního zdraví), s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, konkrétně s čl. 5 
(rovnost a nediskriminace), čl. 15 (ochrana proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 
ponižujícímu zacházení nebo trestání), čl. 17 (ochrana osobní integrity), čl. 22 (respektování 
soukromí), čl. 25 (zdraví), a s Úmluvou o právech dítěte, konkrétně s čl. 2 (zákaz 
diskriminace dětí), čl. 16 (ochrana soukromého a rodinného života dítěte), čl. 23 (ochrana dětí 
s duševním nebo zdravotním postižením), čl. 24 (ochrana zdraví dítěte), a čl. 37 (zákaz 
krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení s dítětem). 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se závazky České republiky vyplývajícími 
z mezinárodních smluv. 
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7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný finanční ani hospodářský dopad ani dopad na životní 
prostředí.  

Navrhovaná právní úprava dopadá na sexuální menšinu trans osob. Velikost této menšiny 
v České republice není známa. Podle Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender 
menšiny v ČR57 z roku 2007 lze počet trans osob v populaci odhadovat na 0,01 %, což v ČR 
odpovídá 1000 osob. Orientačně lze vycházet také z počtu osob, které v posledních letech 
podali žádost o změnu pohlaví podle zákona o specifických zdravotních službách. Od 
účinnosti zákona o specifických zdravotních službách projednala odborná komise při 
Ministerstvu zdravotnictví celkem 533 žádostí o chirurgickou změnu pohlaví (13 v roce 2012, 
47 v roce 2013, 111 v roce 2014, 88 v roce 2015, 106 v roce 2016, 117 v roce 2017 a zatím 51 
od začátku roku 2018), z toho nedoporučila provedení úkonů k chirurgické přeměně pohlaví 
pouze ve 12 případech. Z celkového počtu žadatelů bylo 222 male-to-female (z muže na ženu) 
a 311 female-to-male (z ženy na muže).   

Navrhovaná právní úprava má pozitivní dopad na sexuální menšinu trans osob, zejména 
s ohledem na zvýšení kvality jejich života, ochrany těchto osob před diskriminací z důvodu 
jejich pohlaví a umožnění začleňování trans osob do společnosti v sociální roli podle pohlaví, 
kterým se cítí být. Bude zajištěno dodržování jejich základních lidských práv a svobod, 
zejména práva na zachování lidské důstojnosti, práva na nedotknutelnost lidské osobnosti, 
zákazu mučení a nelidského či ponižujícího zacházení, práva na respektování soukromého 
a rodinného života, zajištění rovnosti před zákonem, zákazu diskriminace a práva na ochranu 
zdraví. 

8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Navrhovaná právní úprava má pozitivní dopad na ochranu soukromí a rodinný život trans 
osob. Zrušením povinnosti podstoupit určité chirurgické zákroky včetně sterilizace pro právní 
uznání změny pohlaví bude zajištěno respektování genderové identity jako součásti 
soukromého života dotčené osoby bez nepřiměřeného zásahu do její tělesné integrity a bez 
zásahu do jejích reprodukčních práv. 

V důsledku právního uznání změny pohlaví bude pohlaví, jméno a příjmení osoby 
v evidencích a osobních dokladech odpovídat genderové identitě dotčené osoby. Trans osoba 
tak nebude vystavována nepříjemným životním situacím, které by mohly vést také k její 
diskriminaci z důvodu pohlaví, v důsledku toho, že údaje v jejích osobních dokladech 
neodpovídají jejímu vzhledu, chování a sociální roli. Celý proces změny pohlaví bude pro 
trans osobu snazší v tom smyslu, že na ni bude právně nahlíženo jako na osobu pohlaví, 

                                                 
57 Dostupné zde: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/sexualni-mensiny/ANALYZA_final.pdf.  
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kterým se cítí být, dříve, než případně podstoupí chirurgické zákroky, a tudíž bude moci plně 
žít v souladu se svou genderovou identitou.  

Návrh zákona má nepřímý dopad ve vztahu k osobním údajům. Jejich stávající ochrana však 
změnou není nijak dotčena.  

Navrhovanou změnou se chce umožnit úřední změnit pohlaví a tedy i umožnit změnu 
záznamu o pohlaví v matriční knize. Změna pohlaví následně také působí změnu rodného 
čísla (§ 17 EvObZ) a změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení člověka (§ 72 MatrZ). Osobní 
údaje tedy mohou být v důsledku aplikace navrhované úpravy změněny. Jejich ochrana bude 
zajištěna za stejných podmínek, jako tomu je dnes. Do druhotného procesu změny osobních 
údajů (v příslušných evidencích) navazujícího na změnu pohlaví se návrhem z formálního 
hlediska nezasahuje. Nijak se též nezasahuje do úpravy nakládání s předmětnými osobními 
údaji. 

Navrhovaná úprava tedy nemění současný stav ochrany osobních údajů a není v rozporu s 
Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (vyhlášené 
pod č. 115/2001 Sb. m. s.) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“), přičemž vyhovuje 
i podmínkám stanoveným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

9. Zhodnocení korupčních rizik 
Návrh nepřijímá žádná opatření, ve kterých by bylo možné spatřovat potenciální korupční 
rizika. Navrhovaná právní úprava nezakládá korupční rizika. 

10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo k bezpečnosti 
nebo obraně státu. Navrhovaná právní úprava se nedotýká bezpečnosti nebo obrany státu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I bodům 1 a 2 (§ 29) 
Navrhuje se nově v právním řádu vymezit, co je změna pohlaví a jaké jsou pro ni podmínky. 

Změna pohlaví má být nově a výlučně pojata jako změna právního statusu, úřední změna 
pohlaví, která není závislá na dokončení medicínských zákroků. Jak bylo podrobně rozebráno 
v obecné části důvodové zprávy, otáčí se dosavadní mechanismus úřední změny pohlaví. 
Změna právního pohlaví tak nebude podmíněna chirurgickými zákroky či hormonální léčbou 
a typicky bude předcházet provádění změny biologického pohlaví (prostřednictvím medikace 
a operací). Platí přitom, že změna úředního pohlaví, byť jde o zásah do osobnosti člověka, je 
nesouměřitelně méně invazivní než požadavek na chirurgický zákrok a sterilizaci. 

Nově se tedy změnou pohlaví rozumí nikoli právní událost (provedení operace), ale právní 
jednání – osobní prohlášení člověka, který dovršil dvanáct let a u něhož je trvalý nesoulad 
mezi duševním a evidovaným pohlavím, učiněné před matričním úřadem.  

Potvrzení o diagnóze  
Základní podmínkou pro to, aby člověk mohl změnit své pohlaví, je nesoulad mezi jeho 
duševním a evidovaným (tedy biologickým) pohlavím. Tento nesoulad musí být odborně 
potvrzen.  

V zásadě se vychází ze základního požadavku pro stávající chirurgickou změnu pohlaví ve 
smyslu zákona o specifických zdravotních službách (§ 21 odst. 1 věta druhá). I podmínkou 
úřední změny pohlaví tedy má být tzv. porucha sexuální identifikace. V rámci nové úpravy 
občanského zákoníku se i s ohledem na úpravu legislativních pravidel, která umožňují užít 
cizích slov jen výjimečně, navrhuje užití české terminologie. Tento postup lze vnímat jako 
příhodnější i z hlediska civilistického pojmosloví. Obsahově však k odchylce nedochází. 
Pojem „duševní pohlaví“ odpovídá „psychickému pohlaví“ a pojem „pohlaví zapsané v knize 
narození nebo jiné evidenci podle jiného právního předpisu“ taktéž odpovídá „tělesnému 
pohlaví“ (pohlaví určenému při narození na základě biologických znaků), přičemž lépe 
vystihuje podstatu úřední změny pohlaví. 

Pokud jde o požadavek zákona o specifických zdravotních službách v případě chirurgické 
změny na „prokázání schopnosti žít trvale jako osoba opačného pohlaví“, výslovně se do 
úpravy úřední změny pohlaví nepřejímá. Podmínka tzv. real life testu (život v opačné roli po 
určitou dobu) pro vydání potvrzení lékařem však ani není vyloučena. Je ponecháno na 
odborné praxi, zda, kdy a v jaké podobě a míře bude takovou podmínku v rámci postupu lege 
artis vyžadovat, mělo by tomu však být výhradně  v souvislosti s diagnostikou poruchy 
genderové identity.  

Předpokládá se však, že novou úpravou úřední změny pohlaví by se obsah činnosti sexuologů 
v souvislosti se změnou pohlaví neměl výrazně změnit [navrhovaná  úpravy vychází ze 
stávající regulace § 22 odst. 1 písm. b) a odst. 3 ZSZS]. Naopak se lze domnívat, že 
navrhovaná úprava oproti chirurgické změně pohlaví nepředstavuje větší tíhu odpovědnosti, 
která spočívá na ošetřujícím lékaři – sexuologovi. Jeho rolí by mělo být pouze provedení 
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diagnostiky, nikoli také vyjádření k vhodnosti provedení určitého zákroku či vhodnosti úřední 
změny pohlaví jako takové. Odpovědnost lékaře přitom není odpovědnost za výsledek, ale 
odpovědnost za řádný postup při provádění vyšetření. Dále je třeba si uvědomit, že úřední 
změna pohlaví oproti chirurgické změně pohlaví nepředstavuje invazivní zásah do tělesné 
integrity; toliko se formálně upravuje evidovaný údaj. S úřední změnou taktéž nejsou spojeny 
žádné nezvratné, nebezpečné následky. Nadto samo potvrzení úřední změnu pohlaví nepůsobí 
(na rozdíl od současného potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o chirurgické změně 
pohlaví), je pouze jejím předpokladem. 

Věk 
Podmínkou pro změnu pohlaví je také dostatečný věk, který návrh stanovuje na 12 let. 
Věková hranice je takto určena s ohledem na realitu a potřeby trans osob. Již dnes je totiž 
možné hormonální léčbu zahájit již před dosažením věku 18 let. Z praxe vyplývá, že je 
vhodné po diagnóze poruchy pohlavní identity začít s hormonální léčbou co nejdříve, a to 
nejlépe před začátkem puberty. Je proto vhodné a účelné, aby osoba (starší 12 let), která mění 
své biologické pohlaví, mohla co nejdříve změnit své právní pohlaví. Trans osobě se také 
umožní prožít dospívání s právním uznáním pohlaví, které odpovídá její pohlaví identitě. 

Nezletilí od 12 do 15 let věku však budou k prohlášení o změně pohlaví potřebovat souhlas 
svého zákonného zástupce. Je však třeba si uvědomit, že tento souhlas nemá být ani 
zástupným souhlasem, ani dalším souhlasem se změnou pohlaví. Jedná se o podmínku 
platnosti právního jednání (prohlášení) daného nezletilce, tj. že zákonný zástupce souhlasí 
s tím, aby v této věci nezletilý sám jednal. Vzorem tohoto mechanismu je § 32 OZ. Podmínka 
souhlasu zákonného zástupce s jednáním nezletilého představuje ochranný mechanismus 
nezletilých. Schopnost komplexně posoudit dopady úřední změny pohlaví nelze obecně 
u osob mladších 15 let předpokládat. Souhlas zákonného zástupce je jakousi pojistkou, že 
(typicky) rodič dané důsledky s dítětem probral, vysvětlil mu je. Souhlas potvrzuje, že 
nezletilý je rozumově a volně vyspělý prohlášení o změně pohlaví učinit. 

Prohlášení 
Prohlášení je úkonem osobní povahy, z čehož plyne, že danou vůli může projevit pouze 
osoba, které se změna pohlaví týká a nikdo jiný (přípustná by v daném případě neměla být ani 
možnost nechat se zastoupit). Prohlášení tak nemůže za osobu činit její opatrovník či zákonný 
zástupce. 

S ohledem na  to, že se k prohlášení vyžaduje potvrzení lékaře o poruše genderové identity 
a jeho realizací si osoba za této podmínky nemůže přivodit žádnou újmu, není možné právo 
na změnu pohlaví omezit. V úvahu tedy připadá pouze situace, kdy člověk nebude fakticky 
schopen prohlášení učinit, popřípadě toto bude neplatné z důvodu nepříčetnosti 
prohlašujícího.  

Prohlášení se činí před matričním úřadem, jelikož podstatou úřední změny pohlaví je dosažení 
změny evidovaného údaje. Do úřední změny pohlaví obecně není třeba jakkoli zapojovat 
soud. Funkce soudu by byla vzhledem k absenci možnosti nalézat právo zbytečná. Soud by 
neměl žádnou možnost diskrece. Prosté konstatování splnění jasně stanovených podmínek je 
čistě administrativním úkonem, který přísluší matričnímu úřadu. Matriční úřad by tedy neměl 
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ani žádným způsobem přezkoumávat předložené potvrzení lékaře o poruše genderové 
identity, ani na jeho základě činit jakékoli samostatné právní závěry. Problémy by nemělo 
činit ani přijetí prohlášení nezletilého, který dovršil 12 let, neboť názor nezletilých tohoto 
věku by již standardně měl být i ve věcech matričních zjišťován (srov. § 72 odst. 4 MatrZák 
a analogicky podle § 867 odst. 2 OZ). 

Je třeba si uvědomit, že pro změnu pohlaví je konstitutivní samo prohlášení. Záznam o změně 
pohlaví je pouze dodatečným deklaratorním úkonem. Matriční úřad přitom dbá pouze o to, 
aby byla v souvislosti s prohlášením dodržena podmínka věku a bylo předloženo potvrzení 
sexuologa (popřípadě u osob mezi 12 a 15 roky věku souhlas zákonného zástupce). Bez 
doložení splnění hmotněprávních podmínek předmětné prohlášení změnu pohlaví nepůsobí. 

 

K čl. I bodu 3 (§ 3020a) 
Dosavadní právní úprava vychází z toho, že právní pohlaví je vždy v souladu s tělesným 
pohlavím. Je-li pak tělesné pohlaví měněno (z důvodu nesouladu s psychickým pohlavím), 
činí se to takovým způsobem, aby člověk nemohl dále působit právní následky příslušné 
výhradně jeho původnímu tělesnému pohlaví (např. být matkou, rodit, čerpat mateřskou atd., 
respektive být otcem, popírat otcovství atd.). 

Navrhuje se upravit nové společné ustanovení, které umožní v právu reagovat na existenci 
osob s různým duševním a tělesným pohlavím. Hypoteticky tak bude umožněno ženě, která si 
změnila pohlaví z muže, popírat otcovství (např. z doby před změnou pohlaví). Výslovně by 
totiž takové právo této ženě, která byla dříve mužem, nepřipadalo; to by bylo nespravedlivé 
jak vůči trans osobě, tak dotčenému dítěti. Přitom platí, že tento problém může teoreticky 
nastat i dnes. 

Dané ustanovení reaguje i na další případy, kdy právní řád spojuje určité následky s tělesným 
pohlavím. Tak kupříkladu porodí-li dítě osoba, jež změnila pohlaví z ženy na muže, bude tím 
založeno její rodičovství k dítěti. Z hlediska dosavadní matriční praxe by pak mělo platit, že 
v knize narození a na rodném listu dítěte bude tato osoba uvedena jako matka dítěte. Na 
danou osobu by se rovněž nadále měla uplatnit kupříkladu ustanovení zákoníku práce 
vztahující se na těhotné zaměstnankyně, právní úprava nároku na peněžitou pomoc 
v mateřství, privilegovaná skutková podstata vztahující se na vraždu novorozeného dítěte 
matkou atd. 

K čl. II bodu 1 
Navrhovaná změna je promítnutím navržených úprav v občanském zákoníku. V zájmu 
přehlednosti a srozumitelnosti se navrhuje podmínky změny pohlaví občanského zákoníku 
v kontextu činnosti matriky výslovně rekapitulovat. 

Vzhledem k tomu, že samo prohlášení osoby působí změnu pohlaví, nemá matriční úřad 
žádnou možnost diskrece a při splnění všech formálních předpokladů deklaratorní záznam do 
knihy narození provede.  
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Vyjasňuje se, že dnem změny pohlaví je den prohlášení. To z navržené obecné úpravy 
občanského zákoníku plyne implicitně, když § 29 odst. 2 OZ má stanovit, že „pohlaví lze 
změnit osobním prohlášením“, tj. nutně ke dni prohlášení.  

K čl. II bodu 2 
V reakci na redefinici změny pohlaví se upravuje postup změny jména a příjmení po změně 
pohlaví. V rámci nové koncepce změny pohlaví již nelze vázat změnu jména a příjmení na 
fáze léčby; úprava se proto zjednodušuje. Z tohoto důvodu by měla být vypuštěna také 
dosavadní možnost žádat o povolení neutrálního jména, jehož existence je svázána výlučně se 
stávající koncepcí změny pohlaví jako medicinského procesu. Dle nové koncepce změny 
pohlaví jako právního jednání předpokládajícího diagnózu poruchy genderové identity by již 
tato možnost neměla být relevantní, a to ani v rámci diagnostického postupu. Pro možnost 
změny jména a příjmení bude nově relevantní, zda již došlo ke změně pohlaví, teda zda již 
bylo řádně učiněno prohlášení dle navrhovaného § 17a MatrZ (respektive nového 29 dost. 2 
OZ). 

Dále se navrhuje odstranit z § 72 odst. 5 MatrZ oznamovací povinnost matiky vůči soudu 
v případě, kdy člověk po změně pohlaví o změnu jména a příjmení matriční úřad nepožádá. 
Stávající úprava navozuje dojem, že ve vztahu k jménu má soud pravomoc rozhodnout 
v případě změny pohlaví o novém jménu člověka. Tak tomu však není. Soud ani v současnosti 
nemá, jak s takovým oznámením matriky naložit, pročež na příslušné oznámení nemůže být 
adekvátním způsobem reagováno.  

Je třeba si uvědomit, že pravomoc soudu určit osobní jméno je omezena pouze na specifickou 
situaci dle § 860 odst. 2 OZ, respektive § 861 OZ. Soud tak může určit jméno dítěte pouze 
v případě, že mu jej neurčili rodiče (rodič); jde přitom pouze o prvotní určení osobního jména. 
Možnost změnit již určené osobní jméno soud nemá. Takovou pravomoc nezakládá ani 
ustanovení § 72 MatrZ, které změnu jména upravuje. 

V případě osob, které si změnily pohlaví, ale nepožádaly o změnu jména, je tak třeba 
přijmout, že mohou (i dnes) existovat osoby s osobním jménem, které dle pravidel české 
mluvnice neodpovídá jejich pohlaví. V praxi se však takové případy mohou vyskytovat spíše 
výjimečně, na čemž nová úprava nic nezmění. 

K čl. II bodu 3 
Změnou pohlaví ve vztahu k právnímu řádu jako celku se nadále nerozumí chirurgická změna 
pohlaví podle zákona o specifických zdravotních službách. S ohledem na přímou návaznost 
zákona o matrikách na občanský zákoník se proto navrhuje zrušit potřebu stanovení vzoru 
potvrzení poskytovatele zdravotních služeb, jelikož takové potvrzení po redefinování změny 
pohlaví postrádá účelu. 

Přitom platí, že pro potřebné potvrzení sexuologa o tzv. poruše sexuální identifikace (dle 
návrhu § 29 odst. 2 OZ) není třeba vyžadovat úpravu zvláštního vzoru. Samo potvrzení totiž 
není pro změnu pohlaví konstitutivní. Potvrdit, že u člověka je trvalý nesoulad mezi duševním 
a zapsaným pohlavím, lze i volnou formou. 
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K čl. III 
Legisvakance se navrhuje  ohledem na to, že navrhovaná změna nevyžaduje další práce či 
přípravu ze strany státu. Soukromým osobám taktéž nejsou stanovovány povinnosti, na jejichž 
plnění by bylo třeba se připravovat. 
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