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 Úvod:  

Téma absolventské práce Pohled společnosti na registrované partnerství jsem si zvolila 

na základě toho, že tato problematika je neustále diskutovaným a předsudky 

opředeným tématem, který mezi širokou veřejností nejen v ČR, ale i ve světě vyvolává 

opakované spory a otázky, zda mají mít homosexuálové stejná práva jako 

heterosexuální partneři, nebo zda povolit osobám stejného pohlaví osvojit si 

a vychovávat dítě.  

Cílem práce je zmapovat pohled většinové populace na registrované partnerství.  

Absolventská práce bude členěna na část teoretickou a praktickou. 

Teoretická část se bude zprvu věnovat specifikaci sexuální orientace a to proto, že 

homosexuální orientace byla impulsem pro vznik registrovaného partnerství. Nabídnu 

i historický pohled na homosexualitu od Starověku po současnost, a to nejen na našem 

území, ale i v jiných částech světa. Dále shrnu základní informace o této netradiční 

formě soužití. Práce se bude zabývat i vztahem společnosti k tomuto partnerství 

v České republice a zemích EU. Poté věnuji pozornost také legislativní stránce 

upravující tuto problematiku, a v neposlední řadě i náhradní rodinné péči 

u registrovaných partnerů, jež je vedle samotného faktu registrovaného partnerství 

druhým nejčastějším diskutovaným tématem. 

Praktická část bude tvořena hodnocením průzkumu vytvořeného kvantitativní 

metodou v podobě dotazníkového šetření. Tato metoda mi pomůže získat informace 

o tom, jak česká společnost vnímá registrované partnery, zda tento typ soužití se 

nestává předmětem diskriminace.  

Přínosem práce by mělo být zjištění postoje české společnosti k registrovanému 

partnerství. Veřejnost může absolventskou práci použít jako zdroj pro rozšíření znalostí 

a bližších informací o této problematice. Odborné prameny mohou být využity v praxi 

i pro studium. 
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1 Cíl absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl:  

Cílem práce je představit netradiční formu soužití – registrované partnerství a jeho 

specifika. 

1.2 Dílčí cíl: 

Zmapovat pohled společnosti na registrované partnerství. 
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2 Teoretická část 

V teoretické části nabízím čtenáři obecný vhled do dané problematiky. V naši 

společnosti je mnoho nevyřešených otázek, které se týkají soužití lidí, jejich svobody, 

tolerance, snášenlivosti, pomoci slabým a nemocným nebo lidem s odlišnými 

vlastnostmi. Stále se potýkáme s tím, že čemu nerozumíme nebo co neodpovídá našim 

názorům, odsuzujeme, aniž bychom se snažili o pochopení. Proto jsem si dovolila 

rozebrat jeden z problémů a to vztah k osobám s jinou sexuální orientací, jejich 

problémy, pomoc od různých institucí apod.  

2.1 Homosexuální orientace 

Dříve než bude definována homosexuální orientace jako taková, měl by být definován 

pojem sexuální orientace. Jedná se o sexuální a citovou přitažlivost k dalším osobám, 

kterou dělíme do tří kategorií a sice heterosexuální, homosexuální a bisexuální.  

Homosexualita je definována jako sexualita orientovaná na osoby stejného pohlaví, 

zahrnuje tři oblasti: a) sexuální orientace b) sexuální chování včetně navazování 

afektivních a partnerských vztahů, c) identitu. Uvedené oblasti nemusí být v souladu 

z psychologického hlediska klíčová je identita homosexuálního člověka, z hlediska 

vztahů a okolí jeho sexuálního chování. [33] 

 

2.1.1 Homosexualita ve světových náboženstvích 

Následující podkapitola se věnuje postoji tří největších monoteistických náboženství – 

židovství, křesťanství a islámu, k homosexualitě.  

Již v biblické knize Genesis je nemalá zmínka právě o homosexualitě a jiných sexuálních 

praktikách. Je zde popsán příběh o zániku měst Sodomy a Gomory, kde se mezi lidmi 

rozmohlo zvrácené a hříšné sexuální chování. Právě od tohoto chování byl odvozen 

název sodomie – což znamenalo označení pro společensky nepřijatelné chování, např. 

stejnopohlavní styk, anální styk či sexuální styk se zvířaty. [21] 
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Židovství 

„Starý zákon proklíná a trestá homosexualitu. Homosexuální člověk se dopouští hříchu, 

pokud se odklání od cíle, který Bůh uložil člověku s ohledem na rozmnožování. Lesbická 

láska není ve Starém zákoně výslovně zmíněna, avšak v praxi je považována za 

neslučitelnou s židovskou etikou. Dnes se vychází z toho, že homosexualita je geneticky 

podmíněna, nebo zapříčiněna poruchami vývoje v raném dětství. Homofilního člověka 

je nutno strpět, pokud nahlíží na svoji sexualitu jako privátní věc a nepožaduje žádné 

zvláštní zacházení. V židovských časopisech se dnes diskutuje o tom, zda smí 

homosexuálové zastávat náboženské úřady. V americkém reformním židovství existují 

„gay synagogues“, tj. synagogy pro homosexuály.“ 

 

Křesťanství 

„Na jedné straně existují v rámci revidované křesťanské sexuální etiky a s ohledem na 

cíl sebeurčující, odpovědné lásky hlasy pro akceptanci homosexuality; na druhé straně 

je v církvi homosexualita dále přísně odsuzována jako zlá a přirozenosti se příčící - na 

základě biblické exegeze (často s odkazem na hrůzyplný zánik měst Sodomy a Gomory, 

popsaný v 18. a 19. kapitole první knihy Mojžíšovy, jako trestu za pohlavní styky mezi 

muži, které ostře napadal rovněž apoštol Pavel) a z přirozeně právních, o jeden určitý 

„svatý“ řád stvoření se opírajících argumentů. Požadovány jsou pozornost a respekt 

vůči homosexuálům, kteří mají ostatně vést „těžký život“, neboť morálně dobré může 

být využití pohlavní síly jedině a pouze v manželství. Proto jedná osoba, která se chová 

homosexuálně, nemorálně.“ 

 

Islám 

„Sexuální vztahy mezi příslušníky stejného pohlaví byly islámem zcela odsuzovány. 

Homosexualita je podle islámu porušování božského práva a patří jako alkohol a drogy 

či cizoložství k deliktům, které ničí islámskou společnost. Justice vykonává potrestání ve 

jménu boha. V re-islamizačních hnutích a fundamentalismu je trestána homosexualita i 

smrtí.“ [19] 
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2.1.2 Vývoj homosexuality na našem území do roku 1989 

V období Rakouska-Uherska za vlády Františka Josefa I. upravoval tuto problematiku 

Trestní zákon č. 117/1852 Sb., kde bylo homosexuální chování považování za trestné. 

Tento zákon platil až do roku 1950 a obsahoval mimo jiné i § 129, který za smilstvo 

proti přírodě považoval sexuální vztah se zvířaty a osobami téhož pohlaví. Trestem pro 

tento zločin je těžký žalář od jednoho roku až do pěti let, podle § 130 výše uvedeného 

zákona. [6, s. 22, 23] 

V tomto období byly trestné veškeré projevy homosexuality, ale i přes působnost 

zákona nebyl těžký žalář na určenou dobu tak častým jevem. Už v roce 1867 byl těžký 

žalář okovy zrušen a nahradil ho půst a tvrdé lože, tzn. 14 dní o chlebu a vodě a lože 

z holých prken.  

Po vzniku Československa se zákon z roku 1852 stal součástí právního řádu tohoto 

nového státu. Také se začalo věnovat více otázce vrozenosti/získanosti homosexuality.  

Právník Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895) – průkopník moderního hnutí za práva 

homosexuálů se snažil prosadit odstranění trestání homosexuality. Tato snaha sice 

neměla úspěch, ale stala se jedním z významných emancipačních hnutí. Prvním 

pokusem byla petice za zrušení trestnosti homosexuality v roce 1897.      

V polovině 19. století se stává homosexualita novým tématem evropského lékařství 

a diskutovaným tématem mezi veřejností a lékaři. Dále přetrvává vhodnost zrušení 

trestnosti homosexuálního chování do budoucna.  Za první republiky přišel jeden 

z dalších impulzů pro odstranění § 129 výše uvedeného zákona a to z toho pohledu, či 

tvrzení, že homosexuální chování neomezuje práva druhých.  

Zastánce homosexuální menšiny F. Čeřovský se snažil o založení první homosexuální 

organizace, ale tento pokus byl v roce 1923 zmařen. V 30. letech 20. století však 

paradoxně oficiálně začal vycházet časopis Hlas sexuální menšiny, dále pak časopis 

Kamarád, který se věnoval zrušení trestnosti, odstranění předsudků, atd. 

Během 2. světové války byly osoby s homosexuální orientací pronásledovány nebo 

odváženy do koncentračních táborů. Od roku 1941 byly totiž „morální delikty“ včetně 

homosexuality hodnoceny podle německých nacistických zákonů. 

„Jednotný československý Trestní zákon přijalo Národní shromáždění jako Zákon 

86/1950 Sb. Homosexuální chování bylo nadále posuzováno jako trestné podle kapitoly 

VII, činy proti lidské důstojnosti, §241. Soud mohl uložit trest do jednoho roku vězení, od 
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jednoho roku do pěti let, když partner byl mladší než osmnáct let nebo obviněný za sex 

poskytl úplatu. Kdo nabízel pohlavní styk za úplatu, mohl být odsouzen od šesti měsíců 

do tří let odnětí svobody.“  [13]  

Roku 1961 byl podán a schválen návrh na nový trestní zákon č. 140/1961 Sb., který 

trestal pohlavní styk s osobou stejného pohlaví mladší osmnácti let, za úplatu a také 

pokud tento styk pohoršoval veřejnost.  

Lze tedy říci, že postupem času o odstranění trestnosti homosexuálního chování 

usilovali nejen sexuologové, lékaři, ale také gay hnutí a lesbická hnutí i laická veřejnost.  

 

2.1.3 Homosexualita na našem území do roku 1989 

Tato podkapitola se bude věnovat především aktivitám a hnutím, které se snaží 

o emancipaci homosexuality po roce 1989 a hlavní otázkou se stává i téma HIV/ AIDS 

ve spojitosti s homosexualitou. Důležitým klubem byla Lambda, která argumentovala, 

že pokud se přístup společnosti změní, lidé s homosexuální orientací nebudou 

vyhledávat rizikové sexuální chování. Pro předcházení HIV/AIDS je stěžejní ,,věrné 

manželství a zrovnoprávnění homosexuálních párů„ prohlásil A. Brzek. Po roce 1990 

začaly vznikat první organizace např. Gay iniciativa – hnutí za rovnoprávnost 

homosexuálních občanů, které pořádalo otevřené demonstrace a považovalo § 244 

trestního zákona za diskriminační. 

Důsledkem Sametové revoluce roku 1989 se homosexuálové neměli obávat 

sebeprezentace, skrývat svou orientaci, či se ji pokoušet měnit. Byli vyzvání k coming 

outu.  

Coming out je proces uvědomění si své sexuální orientace nebo gendrové identity 

 (v případě homosexuality - gay, lesba) a vrůstání tohoto aspektu do svého osobního 

a společenského života i jeho přijmutí ostatními. Důležité je pochopení, přijetí.  

[POLÁŠKOVÁ; 30] 

Sdružení organizací homosexuálních osob bylo založeno roku 1991, a mělo mezi svými 

cíli: změnit postoj veřejnosti, ochranu před diskriminací a právní uznání 

homosexuálních vztahů. 

Významným rokem byl rok 1993, kdy došlo k vyškrtnutí homosexuality ze seznamu 

nemocí a prvnímu návrhu na zavedení institutu registrovaného partnerství. 

Samotnému vývoji zavedení tohoto institutu je věnována podkapitola 2.2.2. [6] 
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2.1.4 Vývoj názorů 

Vědečtí pracovníci neustále zkoumají, zda je příčina homosexuality vrozená 

z biologického hlediska, tedy kdy se určité předpoklady pro homosexualitu vytváří už 

v embryonálním období, před narozením nebo během prvního půl roku po narození 

nebo může být homosexuální orientace získaná sociálním chováním jedince. 

Pohled na lidskou homosexualitu prošel mnoha změnami. V Egyptě bylo homosexuální 

chování spojováno s náboženstvím, jako trest za homosexuální styk následovala 

kastrace. Velkou míru tolerance k homosexualitě měli lidé ve starověkém Řecku, což 

dokládají různá literární a umělecká díla z tohoto období. Homosexualita měla v Řecku 

velkou oblibu více než láska heterosexuálních párů. Řecká pederastie ( pais = hoch, 

erastés = milovník ) byla míněna jako vztah muže s chlapcem 14-25 let. Neznamenalo 

to hanbu, ale čest mít staršího přítele, ,,patrona“. Lásku ke stejnému pohlaví si 

vysvětlovali jako přirozenou touhu člověka milovat muže i ženy. K homosexualitě se 

veřejně přiznala už v 6. století známá básnířka Sapfo, kdy ve svých básních vyznávala 

lásku k mladým dívkám. [5] 

Pohled na homosexualitu byl ve středověku ovlivněn křesťanstvím. Již v Bibli jsou 

odlišné formy sexuální orientace trestány a to i smrtí. Tomáš Akvinský ve středověku 

vnímal tuto sexualitu jako hříšnou. Pohlavní styk podle něj musel splňovat jisté 

podmínky za prvé musí mít správný způsob za druhé musí být s partnerem (tedy 

manželem nebo manželkou) a za třetí za vhodným účelem, čímž byla myšlena 

reprodukce potomstva.[9] Pohled na sexualitu byl stejný po dlouhá staletí, změna 

nastala v období osvícenství. V 18. století byla sexualita vnímána jako základní rys 

každého člověka. Bývalý prezident Spojených států amerických Thomas Jefferson 

navrhoval homosexualitu trestat kastrací a ne smrtí jako bylo doposud. [32] 

 

Významným obdobím je 19. století, kde si můžeme všimnout vzniku organizací se 

zaměřením na sexualitu a pohlavní identitu a převážně na rovnoprávnost sexuálních 

menšin. V Americe to byla Společnost pro lidská práva. Počátkem 20. století byla 

homosexualita spíše řešena z hlediska medicíny. Dále docházelo k rušení trestnosti 

homosexuality (například v Německu). Během 2. sv. války byli homosexuálové 

pronásledováni a posílání do koncentračních táborů. Zajímavostí je, že lidé 
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s homosexuální orientací museli nosit růžový trojúhelník, který se později stal 

symbolem boje za práva homosexuálů. Významným mezníkem byla léta osmdesátá, 

kdy byla objevena nemoc AIDS, která byla často přisuzována homosexuálním lidem. 

AIDS není onemocnění homosexuálů, ale negativní reakcí společnosti vůči nim. [32] 

Můžeme říct, že homosexualita a pohled na ni prošel dlouhým vývojem. V dobách 

starověkého Egypta či Říma byla homosexualita vnímána jako zvrácenost, poté jako 

sexuální deviace a nyní se stává tolerovanou pohlavní orientací. 

Ze sociologického hlediska, jak uvádí Jan Jandourek (2008), je na homosexualitu 

nahlíženo jako na menšinu, která se může stát terčem diskriminace většinové 

populace. To, jak společnost reaguje na homosexuální páry, záleží na dané kultuře a 

době. 

2.2 Registrované partnerství 

2.2.1 Definice 

K dokonalému partnerství je potřeba trpělivost, porozumění, vzájemná podpora a pocit 

blízkosti, i když jde o osoby stejného pohlaví. Registrované partnerství je vztah dvou 

mužů či dvou žen. Dle českého právního řádu je registrované partnerství trvalé 

společenství dvou osob stejného pohlaví. Tento institut formalizuje vztah osob 

stejného pohlaví. A dává vážnost hodnotám, které jsou více spojovány s typem 

rodinného soužití. Toto partnerství přispívá partnerům k posílení lidských a občanských 

práv a také k přijmutí homosexuálních párů ve společnosti. Termín registrované 

partnerství je známý od 90 let 20 století. [8]  

2.2.2 Vývoj v České republice 

Gay a lesbická hnutí zdůrazňovala již na začátku 90. let 20 století uplatnění 

stejnopohlavního partnerství. Mezi lety 1997 – 2006 se Poslanecká sněmovna 

Parlamentu ČR zabývala návrhy zákona o registrovaném partnerství, které se měly stát 

součástí českého právního řádu. 

V roce 1997 se téma registrovaného partnerství stalo iniciativou některých politiků 

 i celých politických stran, kteří ve svých programech vyjadřovali svůj postoj k tomuto 

tématu. Ti, kteří měli pozitivní pohled na tuto problematiku, kladli důraz na toleranci 
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a vhodný či přijatelný vliv na českou společnost. Naopak odpůrci tohoto institutu se 

obávali zneužití zákona a také poukazovali na manželství jako takové. Politická hnutí se 

tak tématem přijetí zákona o registrovaném partnerství nezabývali detailně, jako spíš 

principiálně. Byli ale i tací političtí zastánci, kteří se dotkli i možnosti osvojení dítěte 

právě partnery stejného pohlaví, respektive registrovanými partnery.  

Rok 1999 přinesl opětovné předložení návrhu zákona do Poslanecké sněmovny, kdy 

tehdejší vláda Miloše Zemana s tímto krokem souhlasila. Tento návrh se ale zároveň 

stal terčem kritiků, kteří poukazovali na velké množství práv právě registrovaných 

partnerů. Na druhé straně příznivci návrhu se snažili poukázat na toleranci 

a rovnoprávnost homosexuálně orientovaných párů v českém právním řádu a na 

potřebu nového právního institutu. Průzkum veřejného mínění ukázal, že celých 54,8% 

dotázaných bylo pro přijetí zákona, 31,9% bylo nerozhodných.  

Rok 2001 nebyl pro zastánce registrovaného partnerství příliš příznivý, odpůrci návrhu 

měli převahu a nepřipouštěli možnost uznání homosexuální svazku jako další možný 

druh partnerského soužití.  

O tři roky později, v roce 2004, byl ve spolupráci s Gay iniciativou (dále jen GI ) 

vytvořen návrh zákona o registrovaném partnerství, který byl předložen Parlamentu 

ČR, jenž se k tomuto návrhu vyjádřil neutrálně. Ještě téhož roku organizace GI spolu 

s Gay lesbickou ligou sebrala podpisy 486  významných osobností veřejného života pod 

petici na podporu přijetí zákona o registrovaném partnerství.  

Konečně rok 2006 byl nejvýznamnějším a stěžejním rokem pro homosexuální páry 

v České republice, protože právě 26. ledna 2006 byl zákon o registrovaném partnerství 

přijat a schválen jako první v postkomunistických zemích.  

Tehdejší prezident republiky Václav Klaus ale tento zákon ze své pravomoci vetoval, 

avšak Poslanecká sněmovna jej přehlasovala a tak se stal zákon č. 115/2006 Sb. k 1. 

červenci 2006 platným. Odpůrce Václav Klaus svůj postoj k registrovanému partnerství 

vyjádřil těmito slovy: Manželství považuji za tradiční instituci jednoho typu, jsem pro to, 

ať si udělají jakékoliv uspořádání ostatních vztahů. Ale plést to s rodinou a manželstvím 

– jsem zásadně proti. [6; s. 423] 

„Již 3. 7. 2006 uzavřeli na nádvoří hradu Karlštejn registrované partnerství po 20 letech 

svého vztahu Pavel Vítek a Janis Sidovský. Během prvního měsíce platnosti zákona 

o registrovaném partnerství využilo možnost vstoupit do partnerství 49 gay 
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a lesbických párů. Za první půlrok vstoupilo do partnerství 235 párů, z toho 177 

mužských a 58 ženských.“ [17] 

2.3 Registrované partnerství a jiné formy soužití 

Mezi základní formy soužití patří zejména manželství a rodina. Alternativními formami 

jsou právě ono registrované partnerství nebo také nesezdané soužití. V dřívější době 

bylo nesezdané soužití výjimkou a v dnešní době je to zcela běžná forma soužití a stává 

se trendem moderní doby. 

Registrované partnerství 

Registrované partnerství je trvalé soužití dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem 

stanoveným zákonem, tedy projevem vůle učiněným formou souhlasného, svobodného 

a úplného prohlášení, že spolu vstupují do partnerství, učiněného osobně před 

matričním úřadem. [7; s. 302-303] 

 

Manželství 

Slovník sociologických pojmů uvádí, že je to „ právní vztah zavazující muže a ženu ke 

společnému životu. " [3; s. 149 ] Matoušek definuje manželství jako ,, vztah mezi 

mužem a ženou legitimovaný náboženstvím nebo právem jehož tradičním účelem je 

založení rodiny a výchova dětí manželství je významným pod-systémem rodiny, pro 

rodinu je výhodou, když se může opírat o funkční a spokojené manželství".  

[ 4; s. 104 ] 

 

Rodina 

Rodina je pojmem, který definovalo mnoho autorů, ale každý z nich má o rodině jinou 

představu a shledává u ní různé funkce. 

Sociolog Jandourek ji definuje jako: „skupinu osob spojenou manželstvím, pokrevním 

příbuzenstvím nebo adopcí, která tvoří jednu domácnost a jsou spolu ve vzájemné 

interakci.“ [3; s. 194] Autor Potůček definuje rodinu jako sexuální soužití rodičů, také 

legitimní reprodukci potomstva, péči o děti a zodpovědnost za jejich výchovu také 

i ekonomickou spolupráci". 
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Nesezdané soužití  

Je také známé pod pojmem kohabitace. Jedná se o rozhodnutí dvou lidí být spolu 

dlouhodobě a trvale. V tomto typu soužití hraje roli i vztah citový nebo intimní. 

Vztah dvou nesezdaných osob různého pohlaví se označuje jako vztah druh-družka. 

Lidé žijí v kohabitaci z mnoha důvodů ať už proto, aby si ověřili, že by jim tento vztah 

vydržel po stránce společného soužití, nebo pro zajištění finančních prostředků před 

tím než se rozhodnou stát se manželi.  

Někteří jedinci nemohou uzavřít manželství z náboženských nebo právních důvodů, na 

druhou stranu jsou páry, kterým vyhovuje toto soužití z obav případného rozvodu při 

unáhleném uzavření sňatku. [3] 

 

2.4 Registrované partnerství a společnost 

2.4.1 Přístup v České republice 

Před přijetím zákona o registrovaném partnerství mezi argumenty, které byly pro 

zavedení registrovaného partnerství, patřilo zejména například zlepšení postavení 

homosexuálů, rovnoprávnost homosexuální menšiny a zavedení další formy soužití atd. 

Nejčastější důvody proti registrovanému partnerství byly snížení významu manželství, 

mravní úpadek společnosti chápán pro nemravné jevy jako je například sexuální 

úchylka. Dále, že partnerské soužití homosexuálů bude špatným vzorem pro děti 

a bude na ně mít negativní důsledky.[27]   
Z průzkumu veřejného mínění z května 2013 necelé tři čtvrtiny lidí souhlasí s tím, že by 

homosexuálové měli mít právo uzavřít registrované partnerství (23% s tímto právem 

naopak nesouhlasí). Méně lidí pak souhlasí s tím, že by měli mít právo uzavřít sňatek 

(51% vs. 44% proti) a nejméně lidé souhlasí s právem na adopci dětí (34% vs. 57% 

proti), přičemž míra souhlasu s uvedenými právy podle dostupných dat postupem času 

mírně stoupá. [12] 

 

2.4.2 Přístup ve vybraných zemích Evropské unie 

Evropský soud pro lidská práva nepovažuje registrované partnerství jako univerzální 

lidské právo, proto ani státy Evropské unie nejsou povinni umožňovat tento institut 

uzavírat. Nicméně Dánsko se stalo prvním státem, který přijalo v platnost podobný 
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zákon a to již v roce 1989. Registrované partnerství je v jiných formách uzákoněno také 

v mnoha dalších státech EU, např. ve skandinávských zemích, ve státech Beneluxu 

(Belgie, Nizozemsko, Lucembursko) ve Francii a ve Spolkové republice Německo,  

v Portugalsku, Slovinsku, Irsku, Maďarsku, Rakousku, a České republice od roku 2006.  

Státy Evropy jako je Francie, Belgie, Španělsko, Portugalsko, Norsko, Švédsko, Nizozemí 

a Velká Británie uzákonili i stejnopohlavní manželství.  

V současné době mají právo si adoptovat dítě homosexuální osoby v zemích Evropské 

unie například v Belgii, Dánsku, Lucembursku, Nizozemí, Španělsku, Švédsku a Velké 

Británii.   

Práva se v jednotlivých zemích liší. Gayové a lesbičky po celém světě se snaží bojovat o 

zavedení institutu registrovaného partnerství.  

Registrované partnerství se stává terčem kritiky hlavně u populace nábožensky 

orientované, neuznávající tento institut z toho hlediska, že cílem by měla být 

reprodukce potomstva, což není možné splnit. 

 Mnoho organizací pro lidská práva usiluje o jednotné právo homosexuálních párů pro 

celou Evropskou unii. [15] 

 

V Evropě jsou známy tři právní modely, které řeší soužití homosexuálních párů a to 

model nizozemský, severský a francouzský.  

Nizozemský model má nejradikálnější postoj k homosexuálním párům, jelikož 

odstraňuje diskriminaci a zrovnoprávňuje lidi s homosexuální a heterosexuální 

orientací. Od roku 2001 je účinný zákon O zpřístupnění manželství párům stejného 

pohlaví. 

Nejstarší model je severský, který se stal průkopníkem právní úpravy soužití 

stejnopohlavních párů. Tento právní rámec přijalo Dánsko roku 1989. Také je obdobou 

manželství, ale nejedná se o manželství jako takové. Nejčastěji se výjimka týká 

rodičovství a uzavírání partnerství mezi cizinci. 

Francie přijala formu partnerství v podobě tzv. Občanského paktu solidarity o 10 let 

později od dánského přijetí právní úpravy. Jedná se tedy o francouzský model. 

Občanský pakt solidarity upravuje soužití homosexuálních tak i heterosexuálních párů. 

Není určen výhradně jen pro homosexuální partnery. [34] 
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Legislativní úprava registrovaného partnerství ve vybraných státech EU:  

Francie 

Dle francouzského řádu je institut registrovaného partnerství smlouva uzavřená mezi 

osobami různého nebo stejného pohlaví, jež upravuje společný život. Zejména jde 

o vzájemnou a finanční podporu a pomoc. Velká změna nastala v roce 2013, kdy mají 

možnost osoby s homosexuální orientací uzavírat manželství. Osoby vstupující do 

manželství mezi osobami stejného pohlaví mohou adoptovat děti za rovných podmínek 

jako heterosexuální páry. Zajímavé je, že k uzavírání registrovaného partnerství ve 

Francii dochází u soudu. [26] 

 

Norsko 

Práva homosexuálních párů jsou v Norsku stejná jako u heterosexuálního manželství. 

Nejdříve vznikl zákon o registrovaném partnerství a od roku 2008 zákon pro 

homosexuální a heterosexuální manželství. Zprvu nebylo povoleno adoptovat dítě ale 

to se změnilo roku 2002. Zajímavostí je, že tyto páry mohou uzavírat i církevní sňatky. 

 [26]  

 

Španělsko 

Zákon pro stejnopohlavní manželství byl umožněn od roku 2005. Zákoník má totožné 

podmínky pro osoby stejného pohlaví. Nahradil slova ,,manžel a manželka“ za neutrální 

výraz ,, manželé“. [26] 

 

Rakousko 

Významnou událostí v lidských právech spatřuje rakouský parlament přijetím zákona 

o registrovaném partnerství. Rakouští registrovaní partneři jsou omezeni tím, že 

nemohou adoptovat děti a mají zákaz umělého oplodnění žen v homosexuálním páru. 

 [14] 

Německo 

Registrované partnerství v Německu mohou uzavírat od roku 2001. Institut 

registrovaného partnerství považuje partnery jako příbuzné. Tím došlo k ukončení 

diskriminace osob stejného pohlaví. Partneři mají právo např. užívat stejné příjmení, 

v případě soudního řízení jsou oprávněni odmítnout svědčit proti sobě. [35] 
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Polsko 

Jednou ze zemí, které odmítají přijmout institut registrovaného partnerství z důvodu 

velké moci katolické církve, je právě Polsko ale také například Itálie. 

 V návrhu byla zmíněna otázka adopce, kterou vyhrazují pouze pro heterosexuální 

páry. [20] 

 

2.5 Právní normy v České republice 

V této kapitole popisuji základní informace o registrovaném partnerství, práva 

a povinnosti partnerů v porovnáním s právy manželů dle zákona o rodině. Registrované 

partnerství je odlišným institutem od manželství, ale i přesto mu náleží některé 

aspekty manželství.  

2.5.1 Práva a povinnosti registrovaných partnerů 

Problematiku registrovaných partnerů upravuje zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném 

partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Registrované partnerství je 

trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným 

zákonem (dále jen ,,partnerství“). Partnerem se stává osoba, která uzavřela 

partnerství. „Registrované partnerství je institut, který má zajistit právní jistotu pro 

soužití dvojic stejného pohlaví. Zákon má upravovat uzavírání partnerství, podmínky 

pro jeho zrušení nebo zánik, vzájemné majetkoprávní vztahy partnerů, jejich práva 

a povinnosti vůči sobě navzájem, vůči institucím a vůči státu. Zákon o registrovaném 

partnerství má dát dvojicím gayů a dvojicím lesbiček právní jistotu v právním řádu 

České republiky.“ [10] 

 

VZNIK PARTNERSTVÍ 

Partnerství vzniká za podmínky projevu vůle dvou osob stejného pohlaví formou 

souhlasného svobodného a úplného prohlášení tedy, že spolu vstupují do partnerství 

(dále jen "prohlášení"). 

Osoby vstupující do registrovaného partnerství činí prohlášení osobně před matričním 

úřadem. Registrované partnerství nemůže uzavírat každý matriční úřad podle 

prováděcí vyhlášky č. 207/2001 Sb. k zákonu o matrikách. 
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Seznam matričních úřadů, na nichž mohou páry od 1. července 2006 učinit oficiální 

prohlášení o uzavření partnerství: 

 

 1.  Hlavní město Praha - Úřad městské části Praha 1  

 2. Středočeský kraj – Magistrát města Kladno  

 3. Jihočeský kraj - Magistrát města České Budějovice  

 4. Plzeňský kraj - Úřad městské části obvodu Plzeň 3  

 5. Karlovarský kraj - Magistrát města Karlovy Vary  

 6. Ústecký kraj - Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-město  

 7. Liberecký kraj - Magistrát města Liberec  

 8. Královehradecký kraj - Magistrát města Hradec Králové  

 9. Pardubický kraj - Magistrát města Pardubice  

 10. Vysočina - Magistrát města Jihlava  

 11. Jihomoravský kraj - Úřad městské části Brno-střed  

 12. Olomoucký kraj - Magistrát města Olomouc  

 13. Moravskoslezský kraj - Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

14. Zlínský kraj - Magistrát města Zlín 

[22] 

 

Osoby vstupující do partnerství učiní před matrikářem prohlášení na základě položené 

otázky, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Nejprve, než osoby vstupující do 

partnerství vysloví prohlášení, měli uvést, že neznají okolnosti, které by bránili vstupu 

do partnerství. 

Každý může vstoupit do partnerství, pokud to zákon nezakazuje. Alespoň jedna z osob 

vstupujících do partnerství by měla být státním občanem České Republiky, jedná se 

o jednu z podmínek. 

Osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci nemohou vstoupit do partnerství. 

Do partnerství nemůže vstoupit osoba pokud nedosáhla věku 18 let, dále má 

omezenou svéprávnost v této oblasti nebo již dříve uzavřela manželství či která již 

dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v 

zahraničí a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá. [10] 
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NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ 

Z těchto důvodu partnerství nevznikne, jestliže prohlášení trpělo podstatnou vadou, 

spočívající zejména v nedostatku svobodného a úplného projevu vůle, nebo pokud bylo 

prohlášení učiněno v omylu týkajícím se právního úkonu vzniku partnerství. Partnerství 

nevznikne ani v těch případech, pokud jedna z osob, které prohlášení učinily, nebyla v 

té době občanem ČR nebo pokud bylo partnerství uzavřeno na základě nepravdivých 

údajů, které některá z osob vstupujících do partnerství úmyslně uvedla v dokladech 

požadovaných k prohlášení. 

Soud prohlásí partnerství za neplatné, pokud vzniklo partnerství i přes to, že zákon 

zakázal vstup do partnerství. 

Partnerství, které bylo prohlášeno za neplatné, se považuje jakoby ani partnerství 

nevzniklo. 

Ten, kdo prokáže na věci právní zájem, může podat návrh, aby soud prohlásil, 

partnerství za neplatné anebo, že ani nevzniklo. 

Soud rozhodne, že partnerství nevzniklo nebo že je neplatné, i bez návrhu. 

 

ZÁNIK PARTNERSTVÍ 

Smrtí jednoho z partnerů, prohlášením jednoho partnera za mrtvého anebo 

rozhodnutím soudu o zrušení, partnerství zanikne. 

Dnem smrti partnera zaniká partnerství. Jestliže byl partner prohlášen za mrtvého, 

zaniká partnerství dnem, kdy rozhodnutí o prohlášení za mrtvého nabylo právní moci. 

Bylo-li prohlášení za mrtvého zrušeno z důvodu, že bylo zjištěno, že osoba, která byla 

prohlášena za mrtvého, žije, má se za to, že jeho partnerství nepřetržitě trvalo. Dřívější 

partnerství se neobnoví, pokud jeho partner mezitím uzavřel nové partnerství nebo 

manželství. 

Prokáže-li žalobce, že partnerský vztah již fakticky netrvá, poté soud rozhodne 

o zrušení partnerství na návrh jednoho z partnerů. 

Soud nezkoumá, zda partnerský vztah již fakticky netrvá a rozhodne o zrušení 

partnerství, pokud se k návrhu na zrušení partnerství připojí i druhý partner.[10] 
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Partneři mají stejná práva a povinnosti. Oba partneři spolu rozhodují ve věcech jejich 

partnerského soužití. Partner má právo zastoupit druhého partnera v  běžných 

záležitostech. 

Při obstarávání obvyklých záležitostí partnerství se oba partneři zavazují společně 

a nerozdílně, a to co se týče se závazků vzniklých během partnerství i v situacích kdy 

partnerství bylo prohlášeno za neplatné nebo zaniklo. Registrovaní partneři mají stejné 

vyživovací povinnosti. Neplní-li jeden z partnerů vyživovací povinnost, rozhodne soud 

na návrh jednoho z nich. Míra této povinnosti z hlediska kulturní a hmotné úrovně má 

být zásadně stejná. Při uzavření partnerství nevzniká společné jmění ani společný 

nájem bytu, pouze má právo jeden z partnerů tento byt užívat po dobu trvání 

partnerství. Pozůstalý partner dědí stejným dílem, stejně jako dítě zesnulého. Pokud  

bylo partnerství bezdětné, dědí spolu s jeho rodiči. Má právo znát zdravotní stav svého 

partnera. Osobou blízkou jsou rozuměni i partneři. 

2.5.2 Práva manželů podle rodinného práva 

Práva manželů dle rodinného práva uvádím, z důvodu porovnání práv registrovaných 

partnerů. Tím chci poukázat, že některé právní úpravy v rámci registrovaného 

partnerství nejsou zcela vyřešeny.  

Pojem manželství je nám znám od dávné historie lidstva. Je pod zvláštní ochranou 

zákona a pro dvojice vstupující do manželství přináší povinnosti a závazky vůči sobě 

samým a také i společnosti. Přičemž manželství mezi osobami stejného pohlaví je u nás 

vyloučen. 

Do 31. 12. 2013 platil zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, k 1. 1. 2014 se rodinné právo stalo 

součástí nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tento zákon definuje manželství 

jako trvalý svazek muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Manželé 

jsou si rovni ve svých právech a povinnostech. Mají povinnost žít spolu, uctívat se, být 

si podporou také tvořit zdravé prostředí pro rodinu a starat se o děti společně. Potřeby 

rodiny by měly být uspokojovány stejně u všech členů rodiny a to podle osobních a 

majetkových poměrů, schopností a možností. Záležitostí týkající se rodiny obstarávají 

oba manželé společně, anebo jeden z nich.  U obvyklých záležitostí rodiny právním 

jednáním jednoho manžela jsou zavázáni a oprávněni oba manželé spolu a bez rozdílu. 

Vzájemné zastupování manželů je jen v běžných záležitostech.  Manželé mají 
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vzájemnou vyživovací povinnost, kde musí být zajištěna stejná hmotná a kulturní 

úroveň. [11] 

Nový občanský zákoník upravuje nově, že manžel má právo znát údaje o příjmech a 

stavu jmění, jakož o stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných 

činnostech druhého manžela. Manžel je povinen při volbě svých pracovních, studijních 

a podobných činností brát ohled na zájem rodiny, druhého manžela a nezletilého 

dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti a které žije spolu s manžely v rodinné 

domácnosti, popřípadě na další členy rodiny. [25] 

2.6 Registrované partnerství a osvojení 

Téma stejnopohlavních párů a náhradní rodinné péče se stává více diskutovanou 

otázkou, než bylo samotné zavedení institutu registrovaného partnerství. Lidé jsou 

tolerantnější k uzavírání partnerství homosexuálních párů, ale méně nakloněni 

k osvojení.  Odpůrci této péče vychází z předsudků a neznalosti a převážně největším 

problémem je představa tradiční rodiny. Obvyklé důvody jsou vliv homosexuálních 

párů na orientaci dítěte a neexistence vzoru ženy a muže v rodině. Každý muž či žena 

má právo osvojit si dítě, situace se mění, pokud gayové či lesby uzavřou registrované 

partnerství. 

Zákon o registrovaném partnerství č. 115/2006 Sb. neumožňuje osvojit si dítě jak pro 

pár tak i individuální adopci, což je v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech 

a základních svobodách. Toto ustanovení diskriminuje na základě sexuální orientace.  

V registrovaném partnerství rodič, který není biologický, má povinnost mít účast na 

výchově dítěte. 

 

Formy osvojení : 

Individuální osvojení : 

Nebiologický rodič si osvojí dítě jako jednotlivec, nesmí být v registrovaném partnerství 

s partnerkou/partnerem. Situace se změní, pokud uzavřeli registrované partnerství, 

nemohou si osvojit dítě ani jako jednotlivec. Úřady nesmí žadatele o osvojení 

odmítnout z důvodu sexuální orientace 
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Společné osvojení : 

Obě partnerky/ oba partneři jsou rodiči dítěte. V České republice toto osvojení 

u stejnopohlavních párů není možné. Společné osvojení dětí osobám stejného pohlaví 

umožňují země jako je Belgie, Nizozemí, Španělsko, Švédsko či Velká Británie, některé 

státy USA. 

 

Osvojení dítěte svého partnera/ partnerky: 

V České republice se neumožňuje homosexuálním párům osvojit dítě partnera/ 

partnerky ani v případě uzavření registrovaného partnerství. 

 

Co se týče pěstounské péče je povolena individuální jednomu z partnerů. Společná 

pěstounská péče je možná jen u manželů. Umělé oplodnění pro lesbické páry není 

umožněno a to ani pro ženy bez partnerů. Podle výzkumu veřejného mínění z roku 

2013 zhruba třetina české populace souhlasí s právem na adopci osobami 

s homosexuální orientací. [18]  

Současný ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier a další poslanci plánují v květnu 

předložit novelu, která by umožňovala registrovanému partnerovi osvojit dítě svého 

protějšku. Do budoucna by chtěl prosadit osvojení i to dítě z dětského domova. Dle 

posledních výsledků sčítání lidu vyrůstá devět set dětí v domácnostech dvojic gayů a 

lesbických žen. Dienstbier tuto otázku považuje za prioritu  z hlediska rovného přístupu 

ke všem občanům v České republiky. [31] 

 

2.7 Vybrané organizace v ČR 

Rozvoj organizovaných hnutí a sdružení také napomohlo k emancipaci homosexuální 

menšiny ve společnosti. V této kapitole bych ráda zmínila vybrané organizace a jejich 

činnosti na našem území. 

 

SOHO – Sdružení organizací homosexuálních občanů v České Republice 

SOHO bylo založeno v Brně roku 1990. Sdružení organizací homosexuálních občanů se 

stalo platformou pro třicet organizací z celé republiky, které začali působit ve prospěch 

gay a lesbické minority. Průkopníky rodícího se gay hnutí byly společenská organizace 
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Svaz LAMBDA, politické Hnutí za rovnoprávnost homosexuálních občanů (HRHO), 

komerční LEGA Pardubice a celoslovenské Hnutie Ganymedes. Sdružení pracovalo na 

principu demokratického parlamentu, který se skládal ze zástupců aktivit. [1] 

 

V roce 2000 se SOHO rozpadlo a muselo se vzhledem k změnám v zemi také obměnit. 

Roli bývalého Sdružení organizací homosexuálních občanů převzalo nové hnutí Gay 

iniciativa. Hlavní oblastí, na kterou chtělo působit, bylo veřejné mínění. Formou 

oslovení známých osobností chtěli prosazovat zrovnoprávnění minority vůči majoritě. 

Hlavní činností bylo poradenství pro každodenní život lesbiček a gayů. [16] 

I toto hnutí ukončilo svou činnost roku 2006 kdy byl přijat zákon o registrovaném 

partnerství. Podle prezidenta hnutí J. Hromady byly dosaženy všechny záměry. 

Úspěchem pro něj bylo přijetí zákona, který zrovnoprávňuje gay a lesbickou minoritu. 

[23] 

 

STUD 

STUD je nezávislá nestátní nezisková organizace ( občanské sdružení ) působící v Brně 

od roku 1996. Posláním organizace je prospěch gay, lesbické, bisexuální 

a transgenderové minority a usilování o právní i skutečné zrovnoprávnění se 

společností. 

STUD sdružuje nejen lidi s homosexuální, bisexuální orientací, ale také s 

heterosexuální.  

STUD dlouhodobě spolupracuje s řadou gay a lesbických sdružení, genderově 

orientovaných organizací i s jinými neziskovými organizacemi při jednotlivých 

aktivitách. Cílem organizace je působit na společenské mínění a pomáhat jednotlivým 

případům, které přináší konkrétní výsledky. STUD se převážně věnuje na práci 

s mládeží, aby jim usnadnilo proces vyrovnáním s vlastní sexuální orientací. Mezi 

činnosti sdružení patří hájení práv a zájmů gay, lesbické, bisexuální a transgenderové 

minority, pomáhá těmto občanům při hledání a rozvoji vlastní identity. Pořádá kulturní 

a společenské akce prezentující jejich minoritu a kulturu ( např. festival Mezipatra ). 

Zapojuje se do činností týkajících se problematiky prevence HIV/AIDS a jiných pohlavně 

přenosných chorob. [29] 
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Prague Pride 

Jedním z novodobějších sdružení je Prague Pride, které vzniklo roku 2010 v Praze.  

Prague Pride je dobrovolným nevládním, nepolitickým a neziskovým sdružením. Cílem 

je zejména prosazení, propagace a podpora tolerantní občanské společnosti, rovnosti 

příležitostí, odstranění diskriminace z důvodu sexuální orientace a hájení zájmů členů 

sdružení. 

Aby Prague Pride dosáhlo svých cílů užívá tyto činnosti, spolupracuje s institucemi, 

organizacemi a osobami ze zemí EU i ostatních zemí. Publikuje cíle a činnosti sdružení 

a propaguje je. Pořádá kulturní a společenské akce prezentující sexuální menšiny.  Je ve 

spolupráci s příslušnými organizacemi, úřady ale také jednotlivci.  Propaguje toleranci 

společnosti ČR formou seminářů, konferencí, přednášek. [28] 

Mediálně známý Prague Pride, průvod městem, se pořádá proto, aby skupiny lidí 

s odlišnou orientací nebyly napadány, odsuzovány a nemusely se stydět za svoji 

orientaci.  

Organizátoři obvykle pochod věnují danému tématu, v roce 2013 to byl Pochod pro 

rodinu. Pochodu se účastnili i příznivci tradičního modelu rodiny. [24] 

 

Emancipační snahy homosexuálů jsou problémem již několik let. Ale společnost se 

s postupem času snaží přijmout homosexualitu jako daný fakt a skoncovat s 

odsuzování těchto lidí. Církev však pohlíží na tuto problematiku jinak, největší 

záminkou odporu je rovnocennost manželství a registrovaného partnerství. 
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3 Praktická část 

V praktické části této práce je cílem naplnit cíl, kterým je zmapovaní pohledu 

společnosti na registrované partnerství. Pro získání potřebných dat jsem zvolila 

kvantitativní empirický výzkum. Nástrojem sběru dat je dotazníkové šetření.  

 

3.1 Dotazníkové šetření 

Ke sběru dat jsem použila dotazníkové šetření (příloha č.1), jedná se o výzkumnou 

metodu, která není časově náročná a respondent při vyplňování neztrácí anonymitu. 

Ale můžeme se setkat i s nevýhodami jako je malá návratnost. 

 

 Dotazník se skládá z deseti otázek a dvou podotázek, které jsou otevřené. Deset 

otázek je uzavřených takže respondenti měli možnost vybrat z daných odpovědí. 

Respondentům bylo v úvodu dotazníku objasněno, že dotazník je zcela anonymní 

a výsledky dotazníkového šetření využiji k studijním účelům. V první části dotazníku 

byly zjišťovány informace o respondentech – pohlaví, věk. Dále byly otázky zaměřeny 

na postoj k osobám s homosexuální orientací, souhlas či nesouhlas s registrovaným 

partnerstvím, otázka diskriminace. Také diskutovanou otázkou je adopce a možnost 

stejných práv jako mají manželé. V poslední části jsou informace o soužití 

a náboženstvím. 

 

Údaje jsem statistiky zpracovala v aplikaci Microsoft Excel pomocí kontingenčních 

tabulek.  Poté jsem vytvořila potřebné grafy, které graficky znázorňují výsledky. 

Respondenti byli voleni z různých regionů podle příležitostí a ochoty vyplnit dotazníky, 

také různých věkových skupin. Osloveni byli jak muži, tak ženy. Bylo rozdáno 60 

dotazníků a navrátil se jich stejný počet. Bylo vyplněno 60 dotazníků, což představuje 

60% respondentů, z toho 40 žen a 20 mužů. Dotazníkové šetření bylo prováděno 

v měsíci březen – duben 2014. 

 

Hlavní výzkumná otázka: 

Jaký je pohled společnosti na registrované partnerství? 
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3.2 Hypotézy a jejich výsledky 

Pro absolventskou práci jsem stanovila několik hypotéz s odkazem na otázky z 

dotazníku u stanovených hypotéz jsem zjišťovala jejich pravdivost nebo jsem je 

vyvracela. 

Předpokládám : 

H1: Více než 80 % všech dotazovaných respondentů bude mít neutrální postoj k osobám 

s homosexuální orientací. 

H2: Respondenti se domnívají, že homosexuálně orientované osoby nejsou 

diskriminovány. 

H3: 50 % respondentů bude souhlasit s registrovaným partnerstvím jako formou 

soužití. 

H4: Respondenti častěji nesouhlasí, aby měli registrovaní partneři stejná práva jako 

manželé. 

 

Výsledky: 

H1: Více než 80 % všech dotazovaných respondentů bude mít neutrální postoj 

k osobám s homosexuální orientací. 

Domnívám se, že respondenti budou mít spíše neutrální postoj k této menšině, spíše 

než pozitivní či negativní. 

 

Dle zpracovaných dat od respondentů vyšlo, že 75 % dotazovaných má k osobám 

žijícím v registrovaném partnerství neutrální vztah. Tedy na základě těchto výsledků 

mohu konstatovat, že má hypotéza číslo 1 se nepotvrdila. 

 graf č. 1  Charakteristika postoje k osobám žijícím v registrovaném partnerství 
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H2: Respondenti se domnívají, že homosexuálně orientované osoby nejsou 

diskriminovány. 

 

 

graf č. 2 Diskriminace homosexuálně orientovaných lidí 

Tato hypotéza mi byla vyvrácena, jelikož z celkového počtu dotazovaných se 55 % 

domnívá, že homosexuálně orientovaní lidé jsou diskriminováni, 45 % respondentů si 

myslí, že homosexuálové nejsou diskriminováni. 

 

H3: 50% respondentů bude souhlasit s registrovaným partnerstvím jako formou 

soužití. 

 

graf č. 3 Souhlas s registrovaným partnerstvím jako formou soužití 

 

Ze všech dotazovaných respondentů 58 % souhlasí s registrovaným partnerstvím jako 

formou soužití, proti tomuto soužití je pouhých 5 %. Tato hypotéza mi tedy byla 

potvrzena. 
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H4: Respondenti častěji nesouhlasí, aby měli registrovaní partneři stejná práva jako 

manželé. 

 

 

graf č. 4 Registrovaní partneři stejná práva jako manželé 

 Hypotéza číslo 4 mi byla zcela vyvrácena. 72 % dotazovaných odpovědělo, že by 

souhlasilo, s tím aby měli registrovaní partneři stejná práva jako lidé, kteří uzavřeli 

manželství. 
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3.3  Empirická zjištění a jejich interpretace 

 

Q1 : Pohlaví 

 

 

 

graf č. 5 Pohlaví 

Na tomto obrázku je možné vidět přehledný graf, který zobrazuje kolik procent 

z celkového počtu respondentů tvořili muži a kolik  ženy. Tedy 67 % žen a 33 % mužů. 

 

Q2 : Věk 

 

graf č. 6 Věkové skupiny 

 

Z hlediska věku byli respondenti rozděleni do 4 věkových kategorii. První věkovou 

skupinu tvoří respondenti ve věku 18-39 let (78 %), druhou tvoří respondenti ve věku 

od 40 do 50 let. Třetí věkovou kategorii tvoří dotazovaní od 51 do 65 let. Poslední 

kategorie více jak 65 let není v grafu uvedena z důvodu, že žádný respondent se do 

této skupiny nezařadil. 
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Q3 : Znáte ve své blízkosti, okolí člověka, který se k homosexuální orientaci hlásí? 

 

 

graf č. 7 Člověk, který se hlásí k homosexuální orientaci 

Z celkového počtu respondentů 58 % jich zná ve svém blízkém okolí, člověka, který se 

hlásí homosexuální orientaci. Zbylých 42 % respondentů ve svém okolí nezná člověka, 

který by se k této menšině hlásit. 

 

 

Q4 : Jak by jste charakterizoval/a  svůj postoj  k osobám žijícím v registrovaném 

partnerství? 

 

 

Z tohoto grafu je patrné, že největší část grafu znázorňuje neutrální postoj k osobám 

žijícím v registrovaném partnerství, tedy 75 % respondentů. Dále mají lidé k nim 

převážně pozitivní postoj to 20 % respondentů. Negativní postoj k této skupině má 

pouze 5% dotazovaných. 

graf č. 8 Charakteristika postoje k osobám žijícím v registrovaném partnerství 
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Q5 : Souhlasíte s registrovaným partnerstvím jako formou soužití? 

 

 

graf č. 9  Souhlas s registrovaným partnerstvím jako formou soužití 

Graf zobrazuje, zda respondenti souhlasí s registrovaným partnerstvím jako formou 

soužití. Respondenti měli možnost vybrat ze 4 odpovědí. Většina 58 % souhlasí 

s registrovaným partnerstvím jako formou soužití, 25 % respondentů se o tuto 

problematiku nezajímá.  Někteří respondenti neví, zda souhlasit nebo nesouhlasit. 

Pouhých 5 % nesouhlasí s touto formou soužití. 

 

 

 

Q5 a) Proč ne? 

Pokud respondenti nesouhlasili s registrovaným partnerstvím jako formou soužití, měli 

přejít na podotázku 5a, aby odůvodnili svůj postoj. Z 5 % respondentů, kteří 

nesouhlasili, odůvodnili svou odpověď tak to :  

 Nechápu smysl registrovaného partnerství 

 Bůh stvořil muže a ženu, homosexualita je hřích 

 Je to strašně nelidské vzhledem k ostatním lidem ve společnosti. 
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Q6 : Domníváte se, že homosexuálně orientovaní lidé jsou diskriminováni? 

 

 

graf č. 10 Diskriminace homosexuálně orientovaných lidí 

Je zřejmé, že 55 % respondentů se domnívá, že homosexuálně orientovaní lidé jsou 

diskriminováni, 45 % respondentů že nejsou diskriminováni. 

 

Q7 : Myslíte si, že by měl být přijat zákon, který povolí homosexuálním párům 

osvojení dětí?  

 

graf č. 11 Osvojení dítěte homosexuálním párem 

Graf znázorňuje problematiku týkající se osvojení dítěte homosexuálním párem. 

Celkově 52 % respondentů by souhlasilo s tím, aby měli homosexuální páry možnost si 

osvojit dítě. Ale zároveň 48% je proti schválení zákona, který by řešil otázku osvojení. 
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Q7 a) Proč? 

Tyto důvody nelze zobecnit na všechny dotazované, jelikož ne každý respondent 

vyjádřil důvod proč by souhlasil či nesouhlasil s osvojením dítěte u homosexuálů. 

 

 

graf č. 12 Důvody souhlasu s osvojením 

 

 

 

graf č. 13 Důvody nesouhlasu s osvojením 

 

Pouze 12 respondentů se kladně vyjádřilo k osvojení a dalších 18 dotazovaných uvedlo 

důvody nesouhlasu s osvojením. 
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Q8 : Měli by mít registrovaní stejná práva jako manželé? 

 

 

graf č. 14 Registrovaní partneři stejná práva jako manželé 

Na otázku zda by měli mít registrovaní stejná práva jako manželé jich 72 % 

odpovědělo, že ano. 28 % by nechtělo, aby měli registrovaní partneři stejná práva jako 

mají manželé. 

 

Q9 : Jaké soužití sdílíte? 

 

 

graf č. 15 Sdílené soužití 

Tato otázka obsahovala možnosti sdíleného soužití tázaných – manželství, společná 

domácnost, bez partnera. 

Graf uvádí, že 38 % dotazovaných uzavřelo manželství, 28 % žije ve společné 

domácnosti s partnerem. 33 % respondentů žije bez partnera. 
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Q10 : Řadíte se mezi? 

 

 

graf č. 16 Víra 

U této otázky měli respondenti možnost zaškrtnout, zda vyznávají náboženství anebo 

zda se hlásí k ateistům. Tedy 68 % respondentů uvedlo, že jsou ateisté, 32 % 

dotazovaných bylo věřících. 
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4 Diskuse 

V dotazníkovém šetření jsem se snažila zmapovat pohled společnosti na registrované 

partnerství. Mapování pohledu společnosti na registrované partnerství jsem si 

stanovila jako dílčí cíl. Dotazníky jsem sebrala od 60 dotazovaných. Voleni byli 

respondenti z různých regionů podle příležitostí a ochoty vyplnit dotazníky, také 

různých věkových skupin. Osloveni byli jak muži, tak ženy.  Většina dotazovaných byly 

ženy (67 %). Domnívám se tedy, že ženy jsou ochotnější ve vyplňování dotazníků než 

muži. Dotazníkové šetření bylo prováděno v rozmezí měsíců březen – duben 2014. 

V dotazníkovém šetření jsem se převážně zaměřila na to, jak respondenti vnímají 

osoby s homosexuální orientací.  

Většina respondentů bylo ve věkovém rozmezí od 18 do 39let. 

(78 %). Dále převažovala věková skupina ve věku 40-50 (17 %). Zbylých 5% tvoří 

dotazovaní ve věku 51-65. 

Stěžejní otázkou byla otázka postoje lidí k osobám žijícím v registrovaném partnerství. 

75 % respondentů má k homosexuálně orientovaným osobám neutrální postoj, 20 % 

charakterizuje svůj postoj jako pozitivní a 5 % negativní. 

Další důležitou otázkou bylo, zda lidé souhlasí s registrovaným partnerstvím jako 

s jednou z forem soužití. Překvapivě 58 % tázaných souhlasí s registrovaným 

partnerstvím, jako formou soužití, a 25 % se o tuto problematiku nezajímá, 12 % neví, 

zda souhlasit nebo nesouhlasit s tímto institutem, 5 % je zásadně proti registrovanému 

partnerství. Také mě zajímala otázka, zda se lidé domnívají, že jsou homosexuálové 

diskriminováni. Tato odpověď mě velice překvapila, i když odpovědi nebyly příliš 

rozdílné, přesto se 55 % dotazovaných domnívá, že homosexuálně orientovaní lidé jsou 

diskriminováni. 

Velmi zajímavou otázkou byla pro mě otázka osvojení dítěte registrovanými partnery. 

Právě toto téma je v současnosti velmi diskutované a stalo se prioritou politických 

programů. 52 % respondentů souhlasí, aby byl přijat zákon řešící tuto problematiku, 

ale zároveň 48 % s přijetím zákona nesouhlasí. Dle průzkumu veřejného mínění 

s adopcí souhlasí 34 %. Důvody souhlasu či nesouhlasu s osvojením, pro mě byly velmi 

zajímavými. Ale bohužel ne všichni respondenti se k této otázce vyjádřili. Další otázky 

se týkaly věku, pohlaví, soužití a víry. 
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Stanovila jsem si čtyři hypotézy. Z těchto stanovených hypotéz my byly 3 vyvráceny 

a 1 potvrzena. Hypotézy jsem stanovila na základě otázek odkazujících na dotazník. 

Hypotéza č. 1, která zní: Více než 80 % všech dotazovaných respondentů bude mít 

neutrální postoj k osobám s homosexuální orientací. Tato hypotéza byla vyvrácena. Na 

základě výsledků z dotazníkového šetření má 75 % respondentů neutrální postoj. 

Hypotéza č. 2: Respondenti se domnívají, že homosexuálně orientované osoby nejsou 

diskriminovány. I hypotéza číslo 2 se mi nepotvrdila. Jelikož 55 % dotazovaných se 

domnívá, že homosexuálně orientované osoby jsou diskriminovány, na druhou stranu 

45 % se domnívá, že nejsou homosexuálové předmětem diskriminace.  Hypotéza č. 3 

ve znění: 50 % respondentů bude souhlasit s registrovaným partnerstvím jako formou 

soužití. Tento předpoklad se pomocí dotazníkového šetření potvrdil. Ze všech 

dotazovaných, 58 % souhlasí s registrovaným partnerstvím jako s formou soužití. 

Překvapilo mě, že pouhých 5 % je zcela proti tomuto institutu. Předpokládala jsem, že 

se setkám s více negativními postoji. Poslední, tedy hypotéza č. 4: Respondenti častěji 

nesouhlasí, aby měli registrovaní partneři stejná práva jako manželé. Hypotéza č. 4 mi 

byla vyvrácena. 72% respondentů by souhlasilo, aby registrovaní partneři měli stejná 

práva, jako mají manželé. Tento výsledek mě velice zaujal, protože jsem se domnívala, 

že lidé jsou spíše proti, aby bylo registrované partnerství na stejné úrovni, jako je 

manželství. Tento soubor není reprezentativní, jde pouze o náhodně dotazovaný 

soubor osob. Tudíž nemohu z hlediska rozsahu výzkumu zobecnit svá zjištění na celou 

českou populaci. I přesto zjištění přinesla vhled do zkoumané problematiky. 
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Závěr 

Tato absolventská práce se zabývá registrovaným partnerstvím a pohledem společnosti 

na tento institut.  

Absolventská práce je členěna do dvou částí, a to na část teoretickou, ve které jsou 

prezentovány informace o homosexualitě, historickém vývoji názorů na 

homosexualitu, až po současné vnímání homosexuální orientace. Rozebráním 

samotného institutu registrovaného partnerství, kde definuji tento pojem a zaměřuji se 

na vývoj partnerství v České republice. Dále vymezuji důležité pojmy spojené s jinými 

formami soužití. Kapitola Společnost a registrované partnerství se zabývá přístupy 

společnosti v České republice a také přístupy vybraných zemí Evropské unie. Nesměla 

jsem opomenout i právní normy týkající se registrovaného partnerství, proto jsem se 

rozhodla porovnat je s právy a povinnostmi manželů.  Důležitou kapitolou bylo stále 

více diskutované téma týkající se otázky osvojení dětí homosexuálním páry. V poslední 

kapitole teoretické části se věnuji vybraným organizacím na našem území, které se 

snaží o emancipaci homosexuality. Všechny získané informace mi pomohly lépe vidět 

do této problematiky. 

Druhá, praktická část sloužila k interpretaci získaných dat. K tomu aby bylo možné 

dosáhnout stanoveného cíle, použila jsem kvantitativní metodu, a jako nástroj sběru 

dat jsem zvolila dotazník, který se jevil jako nejvhodnější. Dotazovanými čili 

respondenty byli osoby ve věku od 18 let. Celkem bylo pracováno s 60 dotazníky. Po 

uskutečnění dotazníkového šetření, vyhodnocení a zpracování dat byly vytvořeny 3 

kapitoly. První kapitola se věnuje informacím o dotazníkovém šetření. Dále jsem si 

formulovala hypotézy, které jsem následně buď potvrdila nebo vyvrátila. Poslední 

kapitola praktické části obsahuje empirická zjištění a jejich výsledky.  

Hlavním cílem mé práce bylo představit netradiční formu soužití registrovaného 

partnerství a jejich specifika.  Dílčím cílem bylo zmapovat pohled společnosti na tento 

způsob soužití homosexuálů.  Dle dotazníkového šetření jsem zjistila, že respondenti 

mají nejvíce neutrální postoj k lidem žijícím v registrovaném partnerství a souhlasí 

s registrovaným partnerstvím jako formou soužití. Jsem přesvědčena, že cíl mé 

absolventské práce byl splněn. Cílem práce je popsat registrované partnerství jako 
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netradiční formu soužití, a dále zmapovat pohled společnosti na registrované 

partnerství. 

Během psaní absolventské práce nastala změna v legislativě a to s přijetím nového 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ke dni 1. 1. 2014. Tomu odpovídá i používaná 

terminologie. Dříve, otázku práv manželů upravoval zákon o rodině č. 94/1963 Sb., 

nyní je součástí rodinného práva v občanském zákoníku. Úprava registrovaného 

partnerství patří do rámce rodinného práva, ale nový občanský zákoník zákon  

č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství nezahrnuje. 
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Resume 

The View of Society on Registered Partnership 

The assignment deals with the theme of registered partnership. It has been an up-to-

date theme in relation to the law on Act No. 115/2006 about registered partnership. 

The issue of registered partnership has become the part of pre-election political 

programmes. It has become the theme for many discussions. The question was raised 

whether registered partners may adopt children or not. The aim of the assignment is 

to describe this unusual form of cohabitation and find out the attitude of the society 

towards registered partnership. The theoretical part gives specifications of sexual 

orientation. Homosexual orientation has given impetus for forming registered 

partnerships. The attention is given to the issue of homosexuality from the historical 

point of view not only in the Czech Republic, but also in other parts of the word. 

Furthermore, the basic information about this unusual form of coexistence is summed 

up. Comparison of attitudes towards registered partnership in the Czech Republic and 

selected countries is given with the focus on legislation as well as comparison of law 

and responsibilities registered partners and marriage. Then registered partnership and 

adoption are described . Organizations that try to emancipate people with homosexual 

orientation and concering gender problems are mentioned.  

 

The practical part contains the questionnaire survey. The aim of the questionnaire is to 

find out the facts how the society regards registered partners; focus the attention on 

the fact  whether this type of cohabitation does not become the target of 

discrimination. The crucial question concerns characterization of attitude of the 

general public to persons who live in the registered partnership. The data gained from 

sixty respondents were summed up. 75% of respondents have neutral attitude to 

persons homosexually oriented. The majority of respondents agree with registered 

partnership as the form of cohabitation. The question concerning adoption is almost 

balanced. The reasons of agreement is the fact that for a child it is better to grow up in 

any family than in institutional care.  

The reasons of disagreement are that a child may miss male or female pattern. 55% 

respondents think that people with homosexual orientation are discriminated by the 
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society.The results of the assignment should be beneficial for the society so that it 

could be more informed about attitudes of society towards this issue. 

 

Key words: registered partnership, sex, gender, gender identity, marriage,  society  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Přílohy 

Příloha č.1 Dotazník 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pohlaví 

a) žena 

b) muž 

 

2. Věk  

a) 18 - 39 

b) 40 – 50 

c) 51 – 65 

d)   více jak 65 

 

3. Znáte ve své blízkosti, okolí člověka,  který se k homosexuální orientaci hlásí? 

a) ano 

b) ne 

 

 

Vážení respondenti, 

studuji VOŠ Mills obor Sociální práce. Na základě tohoto dotazníku 

chci zjistit pohled české společnosti na registrované partnerství.  

Tento dotazník bude použit jako součást praktické části 

absolventské práce.  Dotazník je anonymní. 

                                               Děkuji za vyplnění  

                                             Laštovičková 
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4. Jak by jste charakterizoval/a  svůj postoj  k osobám žijícím v registrovaném 

partnerství ? 

a) pozitivní 

b) neutrální 

c) negativní 

 

5. Souhlasíte s registrovaným partnerstvím jako formou soužití? 

a) ano 

b) ne ->  pokud odpovíte ne, přejděte na otázku 5a 

c) nevím 

d) nezajímám se o to 

 

5 a) Proč nesouhlasíte? 

 

……………………………………………………………………….. 

6. Domníváte se, že  homosexuálně orientovaní lidé jsou diskriminováni? 

a) ano 

b) ne 

7. Myslíte si, že by měl být přijat zákon, který povolí homosexuálním párům 

osvojení dětí?  

a) ano  

b) ne 

 

7 a) Proč? 

 

……………………………………………………….. 

8. Měli  by mít registrovaní stejná práva jako manželé? 

a) ano 

b) ne 
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9. Jaké soužití sdílíte? 

a) manželství 

b) společná domácnost 

c) bez partnera 

 

10. Řadíte se mezi : 

a) věřící 

b) ateista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


