POZMĚŇOVACÍ NÁVRH
Poslankyně Evy Fialové
k návrhu poslanců Radky Maxové, Františka Kopřivy, Petra Dolínka, Víta Rakušana,
Jiřího Dolejše, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony (sněmovní tisk 201/0)
I. Návrh změny:
1. V části čtvrté čl. IV se vkládá nový bod 1, který zní:
„1. § 13a se zrušuje.“.
Následující body se přečíslují.
2. V části čtvrté čl. IV se za bod 5 (dosavadní bod 4) vkládají nové body 6 až 9, které znějí:
„6. V § 20a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
7. V části první hlavě I se v nadpisu dílu 4 slova „a ke vstupu partnerství“ zrušují.
8. § 32 zní:
„§ 32
Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej
matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.“.
9. V § 33, § 34 odst. 1 a odst. 2, § 35 odst. 1 a 2 a § 39 větě první se slova „nebo osoba, která
chce vstoupit do partnerství,“ zrušují.“.
Následující body se přečíslují.
3. V části čtvrté čl. IV bod 10 (dosavadní bod 5) zní:
„10. V § 33 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Snoubenci, kteří spolu uzavřeli registrované partnerství, nejsou povinni připojit
pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení svého partnerství.“.“.
4. V části čtvrté čl. IV se za bod 10 (dosavadní bod 5) vkládají nové body 11 a 12, které znějí:
„11. V § 35 odst. 1 písm. c) a odst. 4 se slova „nebo doklad o právní způsobilosti ke vstupu do
partnerství“ zrušují.
12. V § 35 odst. 1 písm. e) se slova „nebo dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do
partnerství“ zrušují.“.
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Následující body se přečíslují.
5. V části čtvrté čl. IV bod 13 (dosavadní bod 6) zní:
„13. V § 35 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Snoubenci, kteří spolu uzavřeli registrované partnerství, nejsou povinni připojit
pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení svého partnerství.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.“.
6. V části čtvrté čl. IV se za bod 13 (dosavadní bod 6) vkládají nové body 14 až 20, které znějí:
„14. V § 35 odst. 3 větě první se slova „nebo vznikem partnerství“ zrušují.
15. V § 35 odst. 3 větě druhé a odst. 5 se slova „nebo vzniku partnerství“ zrušují.
16. V § 35 se odstavec 6 zrušuje.
17. V § 39 větě první a třetí se slova „nebo vstupu do partnerství“ zrušují.
18. V § 39 větě druhé se slova „nebo osob, které chtějí vstoupit do partnerství,“ zrušují.
19. § 40a se zrušuje.
20. V § 54 odst. 1 větě první se slova „nebo vstupem do partnerství“, „anebo doklad
o partnerství“ a „anebo vstoupila do partnerství,“ zrušují.“.
Následující bod se přečísluje.
7. V části čtvrté se za čl. IV vkládá nový čl. V, který zní:
„Čl. V
Přechodné ustanovení
Při zápisu registrovaných partnerství vzniklých přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona se postupuje podle zákona č. 301/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.“.
Následující články se přečíslují.
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8. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o registrovaném partnerství
Čl. VI
V části první zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 312/2013 Sb. a nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 234/2016 Sb., se hlava II včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2
zrušuje.“.
Následující části a články se přečíslují.
9. Část sedmá čl. VIII (dosavadní část šestá čl. VI) zní:
„ČÁST SEDMÁ
Společné ustanovení
Čl. VIII
Osoby, které spolu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřely registrované
partnerství, mohou uzavřít manželství; registrované partnerství tím zaniká.“.
10. Část osmá čl. IX (dosavadní část sedmá čl. VII) se zrušuje.
Část devátá čl. X (dosavadní část osmá čl. VIII) se označují jako část osmá čl. IX.
II. Odůvodnění:
Tento pozměňovací návrh má za cíl provést ve sněmovním tisku 201 následující změny:
1. Body č. 8 až 10:
Především se navrhuje nezrušovat celý zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném
partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ale pouze jeho část první hlavu druhou,
která upravuje vznik partnerství, neboť nově již registrovaná partnerství nemají vznikat, protože
i stejnopohlavní páry budou moci uzavírat manželství. Původně ve sněmovním tisku 201
navrhované zrušení tohoto zákona jako celku s tím, že by se dosavadní registrovaná partnerství
nadále na základě přechodného ustavení řídila tímto zrušeným zákonem, není vhodné.
Důvodem je zejména skutečnost, že v případě potřeby jakékoliv změny právní úpravy
registrovaného partnerství by tato změna nebyla nadále možná.
2. Body č. 3 a 5:
Dále se navrhuje modifikace původně navrhovaných § 32 odst. 2 a § 35 odst. 2 zákona č.
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
Výjimka z povinnosti předložit doklad o zániku registrovaného partnerství je totiž na místě
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pouze v případech, kdy do manželství budou vstupovat osoby, které spolu již žijí
v registrovaném partnerství. Naopak u snoubenců, kteří sice uzavřeli registrované partnerství
(dikcí navrhované novely), ale chtějí do manželství vstoupit s jinou osobou, je nezbytné
předložení dokladu o zániku registrovaného partnerství, neboť se jedná o podmínku uzavření
manželství.
Ve výše uvedených případech, na něž se má výjimka vztahovat, tedy v situacích, kdy
manželství budou uzavírat osoby, které spolu uzavřely registrované partnerství, nepřipadá
v úvahu možnost předkládat úmrtní list zemřelého partnera, neboť oba partneři (snoubenci) žijí.
Pro úplnost lze podotknout, že je-li údaj o úmrtí partnera zjistitelný z informačních
systémů dostupných matričním úřadům (typicky informační systém evidence obyvatel,
základní registr obyvatel nebo cizinecký informační systém), nemusí snoubenec, který
v zaniklém partnerství žil, s ohledem na § 81a zákona o matrikách tento doklad předkládat.
3. Body č. 1, 2, 4, 6 a 7:
Jedná se o legislativně technické změny v zákoně o matrikách reagující na to, že v České
republice již nebude možné nadále uzavírat registrované partnerství. Proto se související
ustanovení jakožto nadbytečná vypouštějí.

III. Vyznačení navrhované změny:
A. Ve vlastním návrhu zákona (sněmovní tisk 201/0)
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
§ 13a
(1)
Příslušný k zápisu partnerství je registrující matriční úřad.
(2)
Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před matrikářem
registrujícího matričního úřadu.
(3)
Registrující matriční úřad přijímá prohlášení na místě, které k tomu určí ve svém
správním obvodu.
§ 20a
Kniha partnerství
(1) Do knihy partnerství se zapisují
a) jména a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodná čísla,
osobní stav a státní občanství partnerů,
b) den, měsíc, rok a místo prohlášení o vstupu do partnerství,
c) jména a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození rodičů partnerů,
d) datum zápisu a podpis matrikáře.
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(2) Zápis do knihy partnerství se provede na základě protokolu o vstupu do partnerství
(§ 40a). Zapisované údaje matrikář ověří z dokladů potřebných ke vstupu do partnerství (§ 33
až 35).

Díl 4
Doklady potřebné k uzavření manželství a ke vstupu do partnerství
§ 32
Snoubenci nebo ti, kteří chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před uzavřením manželství
nebo vstupem do partnerství předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož
správním obvodu má být manželství uzavřeno nebo partnerství vzniknout.
Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej
matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
§ 33
(1) Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem
přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svoji
totožnost a k tiskopisu uvedenému v § 32 připojit
a) rodný list,
b) doklad o státním občanství,
c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen "výpis z evidence obyvatel")
o místě trvalého pobytu,
d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého
manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list
zemřelého partnera.
(2) Snoubenci, kteří spolu uzavřeli registrované partnerství, nejsou povinni
připojovat pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení svého partnerství.
§ 34
(1) Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem, který má
trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit
doklady uvedené v § 33, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem
vydávány.
(2) Doklady uvedené v § 33 písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud
jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec nebo
osoba, která chce vstoupit do partnerství, pobyt.
§ 35
(1) Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem,
k předepsanému tiskopisu (§ 32) připojí
a) rodný list,
b) doklad o státním občanství,
c) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo doklad o právní způsobilosti ke
vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván,
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d) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba
předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření
manželství nebo dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,
f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,
g) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li
uzavíráno zmocněncem,
h) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera8a),
jde-li o cizince, který žil v partnerství8a),
i) doklad, kterým je možné prokázat totožnost.
(2) Snoubenci, kteří spolu uzavřeli registrované partnerství, nejsou povinni
připojovat pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení svého partnerství.
(23) Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, předloží
matričnímu úřadu před uzavřením manželství nebo vznikem partnerství potvrzení vydané
Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li
o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky10a). Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství
nebo vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů.
(34) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu;
státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.
(45) Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo doklad o právní
způsobilosti ke vstupu do partnerství nesmí být k datu uzavření manželství nebo vzniku
partnerství starší 6 měsíců.
(5) (6) Registrující matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do
partnerství a která žádá o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky nebo je
azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany, předložení dokladů uvedených v
odstavci 1 písm. a) až f) a h) prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou
překážkou.
§ 39
Pokud je snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, neslyšící, němý nebo
nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství nebo vstupu do
partnerství přítomnost tlumočníka6). Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců nebo osob,
které chtějí vstoupit do partnerství, na vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis
jinak. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství nebo o vstupu do
partnerství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem
spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře,
a to ve znění slibu podle zákona o znalcích a tlumočnících.
§ 40a
O vstupu do partnerství se sepíše protokol, který podepisují
a) partneři,
b) tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení o vstupu do partnerství nutná (§ 39),
c) matrikář, který prohlášení o vstupu do partnerství přijal.
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§ 54
(1) Stanoví-li tak mezinárodní smlouvy, současně se zápisem o narození, uzavření
manželství nebo vstupem do partnerství cizince na území České republiky do matriční knihy se
vydá rodný nebo oddací list anebo doklad o partnerství a zašle se do 3 pracovních dnů
zastupitelskému úřadu cizího státu, jehož je narozená fyzická osoba, popřípadě osoba, která
uzavřela manželství, anebo vstoupila do partnerství, státním občanem. Není-li takový
zastupitelský úřad na území České republiky, zašle se tento doklad Ministerstvu zahraničních
věcí České republiky.
(2) Úmrtí cizince na území České republiky se po zápisu do knihy úmrtí oznámí
zastupitelskému úřadu cizího státu v České republice, a není-li na jejím území, Ministerstvu
zahraničních věcí České republiky, vždy úmrtním listem.19)

B. Ve vlastním návrhu zákona (sněmovní tisk 201/0)
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. IV
……..

Čl. V
Přechodné ustanovení
Při zápisu registrovaných partnerství vzniklých přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 301/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o registrovaném partnerství
Čl. VI
V části první zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 312/2013 Sb. a nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 234/2016 Sb., se hlava II včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 1 a 2 zrušuje.
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ČÁST PÁTÁ
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o specifických zdravotních službách
Čl. V
Čl. VII
V § 21 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona
č. 202/2017 Sb., odstavec 2 zní:
„(2) Chirurgické výkony směřující ke změně pohlaví lze provést pacientovi, u něhož byla
jednoznačně stanovena porucha sexuální identifikace a prokázána schopnost žít trvale jako
osoba opačného pohlaví.“.

ČÁST ŠESTÁ
Přechodná ustanovení
Čl. VI
1. Registrované partnerství uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí
ustanoveními zákona č. 115/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
2. Osoby, které spolu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřely registrované
partnerství, mohou uzavřít manželství; registrované partnerství tím zaniká.
ČÁST SEDMÁ
Společné ustanovení
Čl. VIII
Osoby, které spolu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřely
registrované partnerství, mohou uzavřít manželství; registrované partnerství tím zaniká.
ČÁST SEDMÁ
Závěrečná ustanovení
Čl. VII
Zrušují se:
1. Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících
zákonů.
2. 1. Část čtrnáctá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
3. 2. Část dvanáctá zákona č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
4. 3. Část první zákona č. 239/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související
s registrovaným partnerstvím
5. 4. Část osmdesátá zákona č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku.
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6. 5. Část sto sedmdesátá pátá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
7. 6. Část sto šedesátá osmá zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím daňového řádu.
8. 7. Část devatenáctá zákona č. 427/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky Sb., a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
9. 8. Část devadesátá osmá zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních
službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.
10. 9. Část dvacátá šestá zákona č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů
v souvislosti se zavedením základních registrů.
11. 10. Část pátá zákona č. 312/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.

ČÁST OSMÁ
Účinnost
Čl. VIII
Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po
jeho vyhlášení.
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