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K výzvě Ústavního soudu ze dne 11. března 2015 sp. zn. PI. US 7/15, doručené 
Poslanecké sněmovně dne 11. března 2015, ve věci návrhu Městského soudu v Praze na 
zrušení ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podávám v požadované lhůtě 
za Poslaneckou sněmovnu toto 

vyjádření: 

I. 

Navrhovatel podal návrh na zrušení ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o 
registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, neboť navrhovatel dospěl v rámci probíhajícího řízení vedeného u Městského soudu 
v Praze pod sp. zn. 11 A 106/2014 k závěru, že aplikací zmíněného ustanovení může docházet 
k zásahu do soukromého a rodinného života účastníka řízení, chráněného podle čl. 10 odst. 2 
Listiny základních práv a svobod. 

Z ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb. vyplývá, že trvající partnerství je 
jediným důvodem pro zákaz osvojení dítěte. Podle obecné právní úpravy mohou být osvojiteli 
manželé, jeden z manželů, nebo výjimečně jiná osoba. Ustanovení § 13 odst. 2 zákona o 
registrovaném partnerství působí jako zvláštní úprava, která stanoví, že trvající partnerství 
brání osvojení dítěte některým z partnerů. 

Městský soud v Praze dovozuje, že náš právní řád podle čl. 1 Listiny základních práv a 
svobod zakotvuje rovnost lidí v jejich právech, a dále, že podle čl. 14 Úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod platí zákaz diskriminace z důvodů pohlaví. Současně 
poukazuje na čl. 2 Listiny základních práv Evropské unie, kterým se zakazuje diskriminace z 
důvodů sexuální orientace. 

Z uvedených důvodů se navrhovatel obrátil na Ústavní soud s návrhem na zrušení 
uvedeného ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. 

II. 

V souladu se zavedenou praxí se v tomto svém vyjádření za Poslaneckou sněmovnu 
omezuji na popis průběhu legislativního procesu, který vedl k přijetí zákona, jehož ustanovení 
jsou navrhována ke zrušení. 

Zákon č. 115/2006 Sb. byl v Poslanecké sněmovně projednán jako tisk č. 969 
(poslanecký návrh) v prvním čtení dne 24. června 2005 a byl přikázán k projednání petičnímu 
výboru. 

Petiční výbor návrh zákona projednal dne 15. září 2005 (usnesem spolu s 
pozměňovacími návrhy bylo obsaženo v tisku č. 969/2). 

Druhé čtení k návrhu zákona proběhlo dne 8. prosince 2005 a pozměňovací návrhy 
byly zpracovány jako tisk č. 969/3. 

Třetí čtení návrhu zákona proběhlo dne 16. prosince 2005, návrh zákona byl 
Poslaneckou sněmovnou schválen ve znění pozměňovacích návrhů. 
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Ustanovení § 13 odst. 2 je bez dalších pozdějších změn a je shodné s původním 
návrhem zákona (tisk 969/0). 

Konstatuji, že s návrhem zákona vyslovily ústavně předepsaným postupem souhlas obě 
komory Parlamentu, zákon byl podepsán příslušnými ústavními činiteli a řádně vyhlášen. Je věcí 
Ústavního soudu, aby posoudil otázku namítané protiústavnosti napadeného ustanovení a aby 
rozhodl o návrhu na jeho zrušení. 

Jaii Hamáček 
predsed^/Čoslanecké sněmovny 


