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Podle Vašeho názoru, způsobilo by přijetí právní úpravy povolující 
vstup do manželství i párům stejného pohlaví (a tím i možnost nabytí 
společných rodičovských práv) porušení Úmluvy o právech dítěte?

Jsem si jistá, že přijetí úpravy povolující vstup do manželství i párům stejného pohlaví (a tím  
i možnost nabytí společných rodičovských práv) nezpůsobí porušení Úmluvy o právech dítěte. 
V  minulosti jsem zaznamenala argumenty, které se odvolávaly na čl. 7, který upravuje mj. právo 
dítěte znát své rodiče.1  Přiznám se, že však nerozumím tomu, v čem by umožnění párům stejného 
pohlaví vstupovat do manželství mělo být v rozporu s tímto právem. Je tím skutečnost, že by se tím 
s  ohledem na stávající úpravu osvojení v  českém právním řádu otevřela stejnopohlavním párům 
možnost tzv. přiosvojení, tedy osvojení dítěte manželem rodiče, či společného osvojení? To však nijak 
s čl. 7 nesouvisí. Pokud by zde nějaká souvislost byla, nutně bychom v České republice tímto porušovali 
čl. 7 již v současnosti, protože ten problém by zde existoval již se stávající možností přiosvojení pro 
manžele různého pohlaví. Osvojení je stále tentýž právní institut s týmiž právními následky, bez ohledu 
na pohlaví těch, kdo osvojují.  

Netvrdím, že Česká republika nemá v  naplňování čl. 7 Úmluvy o právech dítěte problémy. Ty však 
souvisí se zákonnými úpravami, které znemožňují dětem získat informace o svém původu. Výbor OSN 
pro práva dítěte, který je příslušný k autoritativnímu výkladu Úmluvy i k monitorování jejího naplňování, 
např. opakovaně v souvislosti s čl. 7 a právem dítěte znát své rodiče kritizuje existenci tzv. baby boxů2,  
protože děti, které se zde ocitnou, se skutečně svých kořenů již nedopátrají. Tento problém nijak 
nesouvisí s tím, zda páry stejného pohlaví budou moci vstupovat do manželství, či nikoli. 

Naopak, v  případě osvojení český právní řád obsahuje mechanismy, které by dítěti měly zajistit, že 
se o svých kořenech dozví. Občanský zákoník ukládá osvojitelům povinnost informovat osvojence 
o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodným, nejpozději do zahájení školní docházky.3 

Občanský soudní řád zakotvuje právo nahlížet do občanskoprávních spisů.4 A zákon o sociálně-právní 
ochraně dětí upravuje právo osvojeného dítěte nahlédnout do spisové dokumentace týkající se vedené 
orgánem sociálně-právní ochrany dětí.5 Poslední z uvedených práv bude relevantní především v případě 
tzv. zprostředkovaného osvojení, tedy v případě, kdy se nejedná o přiosvojení manželem rodiče, ale  
o osvojení jako formu náhradní rodinné péče. 

1   K tomu viz např. rozhovor s poslancem za KDU-ČSL Markem Výborným, zveřejněný na Aktuálně.cz dne 29. dubna 2021. 
 Rozhovor je dostupný z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/manzelstvi-vyborny/r~5162a294a80711ebb0fa0cc47ab5f122/.
2   Viz Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva dítěte ke spojené páté a šesté pravidelné zprávě České republiky z 22. října 2021, CRC/C/CZE/

CO/5-6, odst. 22. Dostupné v českém překladu z:
 https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezin-umluv/CRC-CO-5_6-CZ-prekladkonecna-verze.pdf; 
  Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva dítěte ke spojené třetí a čtvrté pravidelné zprávě České republiky ze dne 4. srpna 2011, odst. 49 a 

50. Dostupné v jazycích OSN z: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/445/88/PDF/G1144588.pdf?OpenElement.
3  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 44.
5 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, § 55 odst. 6 písm. c).
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Na platnosti a dostupnosti všech těchto mechanismů majících za cíl naplnit čl. 7 Úmluvy o právech 
dítěte by otevření manželství párům stejného pohlaví samozřejmě nic nezměnila.

Nakonec, jistotu, že Úmluva o právech dítěte skutečně nebrání otevření institutu manželství 
pro páry stejného pohlaví, můžeme získat na základě studia závěrečných doporučení výše 
uvedeného Výboru OSN pro práva dítěte adresovaná státům, v nichž tato možnost už existuje. 
Např. Nizozemí, ve kterém mají páry stejného pohlaví právo vstoupit do manželství už od roku 2001, 
bylo hodnoceno Výborem OSN pro práva dítěte naposledy v březnu tohoto roku. V jeho doporučeních 
k čl. 7 ani žádnému jinému článku přitom nezaznívá znepokojení nad porušením práv dětí v důsledku 
otevření manželství párům stejného pohlaví.6 Nejinak je tomu v případě Belgie7, Dánska8, ale i nám 
právně velmi blízkého Německa9 a Rakouska10 a dalších zemí. 

02
Právo dětí znát své rodiče a právo na jejich péči, jak je zakotveno v Úmluvě, se týká i rodičů 
sociálních. Za současné právní úpravy není párům stejného pohlaví, kteří společně vychovávají 
děti a jsou tedy jejich sociálními rodiči, povoleno dosáhnout právního uznání tohoto sociálního 
rodičovství. Absence právního uznání rodičovského vztahu snižuje možnost sociálního rodiče  
o dítě pečovat a tím i možnost dítěte péči rodičů mít (možnost zajišťovat zdravotní péči, dědické 
právo dítěte ze zákona, právo dítěte na výživné, právo dítěte na styk s rodičem atd.) Jediný 
důvodem tohoto zákazu je pohlaví rodičů. Domníváte se, že je možné interpretovat Úmluvu  
o právech dítěte i tak, že současná česká právní úprava je v tomto ohledu nedostatečná, protože 
nezajišťuje právo dítěte na péči ze strany sociálních rodičů tvořených stejnopohlavním párem,  
a to proto, že odnímá možnost stejnopohlavních párů nabýt společných rodičovských práv?

Domnívám se, že právo dítěte na péči rodičů zakotvené v Úmluvě o právech dítěte chrání i vztah dítěte 
k jeho rodičům sociálním. Z tohoto hlediska lze v České republice vnímat jako problematické, že děti, 
které vyrůstají s  rodiči stejného pohlaví, nemají možnost dosáhnout právního uznání tohoto svého 
vztahu k oběma svým rodičům. Osobně mám tedy za to, že současnou českou právní úpravu lze tak 
ve vztahu k dětem, žijícím s  rodiči stejného pohlaví, a jejich právu na péči svých rodičů vnímat jako 
z hlediska závazků vyplývajících z Úmluvy jako nedostatečnou.  

6   Závěrečná doporučení ke spojené 5. a 6. pravidelné zprávě Nizozemí z 9. března 2022, CRC/C/NLD/CO/5-6.  
Dostupné v angličtině z: https://daccess-ods.un.org/tmp/5633072.25704193.html. 

7   Závěrečná doporučení ke spojené 5. a 6. pravidelné zprávě Belgie z 28. února 2019, CRC/C/BEL/C0/5-6.  
Dostupné v angličtině z: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/055/87/PDF/G1905587.pdf?OpenElement. 

8   Závěrečná doporučení k 5. pravidelné zprávě Dánska z 26. října 2017, CRC/C/DNK/CO/5.  
Dostupné v angličtině z: https://daccess-ods.un.org/tmp/7944411.03935242.html. 

9   Závěrečná doporučení ke spojené 5. a 6. pravidelné zprávě Německa z 13. října 2022, CRC/C/DEU/CO/5-6.  
 Dostupné v angličtině z: https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.
ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrVrBGd0Fukf%2fAkab12UC%2fYuMqo8
od8mZT%2bO7YXVfBcM1IWvAZe5Nku1OEq%2f10EP9oX9AzMDb62JlkG7hV6y9tXtDsSrArjRUgMguQdW161B. 

10  Závěrečná doporučení ke spojené 5. a 6. pravidelné zprávě Rakouska z 6. března 2020, CRC/C/AUT/CO/5-6. 
 Dostupné v angličtině z: https://daccess-ods.un.org/tmp/4686290.91978073.html. 
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Úmluva se přiklání k širokému pojetí rodiny v tom smyslu, že nechrání pouze rodiny pokrevní (biologické), 
ale též rodiny sociální. UNICEF ve své implementační příručce k Úmluvě výslovně uvádí, že „široké pojetí 
rodiny v Úmluvě o právech dítěte odráží širokou škálu příbuzenských a komunitních uspořádání, v nichž 
jsou děti na celém světě vychovávány.“ 11 Jinými slovy, Úmluva se nestaví do postavení někoho, kdo by 
rozhodoval, jaké rodinné vztahy mají být pro dítě důležité a jaké nikoli. Snaží se naopak odrážet realitu 
vztahů tak, jak jsou významné pro samotné dítě. 

To ostatně souvisí i s  jedním z  jejích čtyř ústředních principů, kterým je právo dítěte být slyšeno.12 

Toto právo neznamená pouze procesní povinnost dítě vyslechnout (čl. 12 odst. 2), nýbrž ho rovněž 
respektovat v  míře, která odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem (čl. 12 odst. 1). Výbor OSN 
pro práva dítěte přitom zdůrazňuje, že rozvíjející se schopnosti by měly být pojímány jako pozitivní  
a zplnomocňující proces a nikoli jako důvod pro to, aby vůči dítěti byly uplatňovány autoritativní praktiky, 
které bývají tradičně odůvodňovány poukazem na jeho relativní nevyspělost a potřebu socializace.13 

Nepochybuji tedy o tom, že pokud jde o emoční vztahy dítěte, nezpochybňoval by Výbor dostatečnou 
vyspělost dítěte takové vztahy navazovat, a to ani u velmi malých dětí.14 Přiznal by jim tedy právo na 
ochranu.  Toto navíc bude podle mě platit tím spíše, pokud se bude jednat o vztahy, které budou 
svou podstatou i obsahem rodičovské. Právo dítěte na péči svých rodičů je v  Úmluvě zakotveno či 
vyjádřeno hned na několika místech, především v čl. 5 v podobě práva dítěte na autonomii své rodiny 
i svou vlastní, v  čl. 9 v  podobě ochrany před oddělením od svých rodičů, ledaže by se tak stalo na 
základě zákona v nejlepším zájmu dítěte, a v čl. 18 odst. 1. Rodičem ve smyslu uvedených článků bude 
s ohledem na uvedené i sociální rodič.  S ohledem na význam, který má rodina v životě dítěte, a to  
i podle Úmluvy15, se domnívám, že jediný limit, kdy by z Úmluvy nebylo možné právo těchto vztahů 
na ochranu dovodit, by byl dán v  těch případech, které by znamenaly porušení jiných, absolutních 
práv dítěte (uveďme nejrelevantnější: právo na život; právo nebýt mučen nebo vystaven krutému, 
nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání; právo na svobodu od všech forem násilí). 

Navíc je třeba poukázat též na to, že dalším ze čtyř základních principů Úmluvy o právech dítěte, je  
i zákaz diskriminace16, a to nejen na základě důvodu, který by se týkal přímo dítěte, ale též na základě 
důvodu, který se týká jeho rodičů či jiných oprávněných pečovatelů (čl. 2 odst. 1). Výčet těchto důvodů 
pojme díky kategorii „jiného postavení dítěte nebo jeho rodičů“ i neuvedenou sexuální orientaci rodičů. 
Úmluva navíc státy zavazuje k tomu, aby učinily „všechna potřebná opatření k tomu, aby dítě bylo chráněno 
před všemi formami diskriminace nebo trestání, které vyplývají z  postavení, činnosti, vyjádřených názorů 
nebo přesvědčení jeho rodičů, zákonných zástupců anebo členů rodiny.“ (čl. 2 odst. 2). Výbor OSN pro práva 
dítěte s oporou o toto ustanovení v minulosti např. vyzval státy k tomu, aby zajistily právo na rovné 
zacházení pro děti, které se narodily mimo manželství.17 

11   NEWELL, P., HODGKIN, R. Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. 3. plně revidované vydání. New York, 
2007, s. 76. Publikace je dostupná v angličtině z:  
https://www.unicef.org/lac/media/22071/file/Implementation%20Handbook%20for%20the%20CRC.pdf. 

12   Viz Obecný komentář Výboru OSN pro práva dítěte č. 5 (2003): Obecná opatření implementace Úmluvy o právech dítěte (čl. 4, 42 a 44 odst. 
6), CRC/GC/2003/5, odst. 12. Obecný komentář je dostupný v angličtině z: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/455/14/
PDF/G0345514.pdf?OpenElement. 

13   Viz Obecný komentář Výboru OSN pro práva dítěte č. 7 (2005): Uplatňování práv dítěte v raném dětství, CRC/C/GC/7/Rev.1, odst. 17.  
Obecný komentář je dostupný v angličtině z: https://daccess-ods.un.org/tmp/5655114.65072632.html. 

14  Ibidem, odst. 14. 
15   Preambule Úmluvy hovoří o rodině jako o základní jednotce společnosti a přirozeném prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména 

dětí. Je přitom opět vhodné připomenout široké pojetí rodiny, o které se Úmluva o právech dítěte opírá.
16   Viz Obecný komentář Výboru OSN pro práva dítěte č. 5 (2003): Obecná opatření implementace Úmluvy o právech dítěte (čl. 4, 42 a 44 odst. 

6), CRC/GC/2003/5, odst. 12. Obecný komentář je dostupný v angličtině z: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/455/14/
PDF/G0345514.pdf?OpenElement.

17   Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva dítěte k druhé pravidelné zprávě Filipín z 21. září 2005, CRC/C/15/Add.259, odst. 21.  
Citováno podle NEWELL, P., HODGKIN, R. Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. 3. plně revidované vydání. 
New York, 2007, s. 31. Publikace je dostupná v angličtině z: https://www.unicef.org/lac/media/22071/file/Implementation%20Handbook%20
for%20the%20CRC.pdf.
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Tento příklad může dobře ilustrovat, jakým způsobem se posouvají úvahy o legitimitě rozdílného 
zacházení. V prostředí střední Evropy nám v současnosti přijde zřejmě již absurdní, že by děti narozené 
mimo manželství měly mít slabší právní postavení než děti narozené v manželství. Přesto ještě před sto 
lety to bylo vnímáno jako zcela přirozený stav. Možná stejně, jako dnes někteří považují za přirozené, že 
dítě žijící v rodině rodičů stejného pohlaví, má právem ošetřený vztah pouze k jednomu z nich – tomu 
biologickému. I toto dítě přichází opomenutím přiznání právní ochrany jeho vztahu k jeho sociálnímu 
rodiči o celou řadu práv, včetně práv majetkových. Příklad posunu, který nastal v náhledu na legitimitu, 
respektive nelegitimitu rozlišování mezi dětmi narozenými v  manželství a mimo manželství, může 
ukazovat, že to, co vnímáme jako přirozený stav, či důsledek určité situace, vůbec přirozené být nemusí. 
Ostatně, právo samo o sobě není žádný přírodní zákon, ale sociální konstrukt – společenský nástroj, 
jehož úkolem je regulovat mezilidské vztahy. Proč by tedy pro jedno dítě měla být cesta k právnímu 
uznání jeho vztahu ke svému rodiči otevřená a jinému zůstat uzavřená pouze na základě skutečnosti, 
že sociální rodič je stejného pohlaví jako rodič biologický? 

V Olomouci dne 5. prosince 2022

    Mgr. Anna Sležková (roz. Hofschneiderová)
    spoluautorka českého komentáře k Úmluvě o právech dítěte
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