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Petr Kozelka

Lidé žijící v registrovaném
partnerství mají možnost si in-
dividuálně osvojit dítě. Roz-
hodl tak Ústavní soud (ÚS),
když v úterý zrušil část zákona
o registrovaném partnerství.
Ten totiž adopci u lidí žijících
v registrovaném partnerství
vysloveně zakazoval. Podle
soudců je ale takový zákaz dis-
kriminační. 

Homosexuálové ale nemohou
dál žádat o adopci jako registro-
vaní partneři, nález jim dává
možnost ucházet se o osvojení
jen individuálně. Společné osvo-
jení zůstává i nadále vyhrazeno
jen manželům, adopci jedním
osvojitelem připouští zákon jako
výjimečnou možnost. 

„Napadené ustanovení odporu-
je právu na lidskou důstojnost.
Pokud je totiž založeno na tom,
že z určitého práva vylučuje ur-
čitou skupinu osob jen proto, že
se rozhodly uzavřít registrované

partnerství, činí z nich de facto
jakési osoby druhého řádu a dává
jim bezdůvodně určité stigma,
které evokuje představu o jejich
méněcennosti, zásadní odlišnos-
ti od ostatních a zřejmě i o ne-
schopnosti postarat se o děti,“
vysvětlil verdikt soudce zpravo-
daj Vojtěch Šimíček. 

ÚS nechce ničit
tradiční rodinu

Plénum ÚS se adopcemi u ho-
mosexuálních párů zabývalo na
podnět Městského soudu v Pra-
ze. U něho se soudil muž, které-
ho radnice Prahy 13 vyškrtla
z evidence žadatelů o adopci v tu
chvíli, kdy vstoupil do registro-
vaného partnerství. Muž se
u soudu bránil tím, že pokud mo-
hl žádat o osvojení dítěte jako sa-
motně žijící muž, proč je vyřazen
po uzavření partnerství, aniž se
kdokoli zabýval tím, jakou péči
je schopen dítěti nabídnout. 

„Tento paragraf vůbec nedával
smysl, jako individuální lesba či

gay jste si mohli adoptovat dítě.
Pokud jste však vstoupili do
právně uznaného svazku a dekla-
rovali tak touhu žít ve stabilním
a dlouhodobém vztahu, stát vám
individuální adopci zakázal,“

konstatoval Jan Kozubík z plat-
formy PROUD, zabývající se
právy gayů a leseb v České re-
publice.

Soudci upozornili, že přímo ze
zákona je patrné, že zákonodárci
upřednostnili při adopci tradiční
manželský pár, což je plně v sou-
ladu s ústavou. „Stále více osob
žije samostatně, počet nesezda-

ných párů se přibližuje počtu pá-
rů sezdaných a rozvod manžel-
ství je vnímán jako něco téměř
přirozeného. ÚS před těmito je-
vy nemůže zavírat oči, na druhé
straně však zdůrazňuje, že ne-
spatřuje sebemenší rozumný dů-
vod, pro který by i on sám měl
k erozi tradičního pojetí rodiny
a její funkce jakkoliv aktivně při-
spívat,“ upozornil Šimíček, proč
soudci ponechali homosexuálům
možnost pouze individuální
adopce. 

Plénum soudců poukázalo na
fakt, že v praxi mohlo docházet
k absurdním situacím, kdy si
svobodní gayové a lesby mohli
teoreticky o adopci zažádat, ale
jakmile by zlegalizovali svůj
vztah uzavřením registrovaného
partnerství, přestali by plnit pod-
mínky pro adopci. „Z právní
úpravy ani z důvodové zprávy
není přitom patrné, jaký rozumný
důvod zákonodárce ve skuteč-
nosti vedl právě k popsanému ře-
šení, které se jeví nelogické, ira-

cionální a ve svém důsledku dis-
kriminační,“ dodali soudci. 

Na podporu homosexuálů vy-
stoupili i mnozí odborníci, jako
například vedoucí katedry psy-
chologie Masarykovy univerzity
Zbyněk Vybíral. „Stejnopohlavní
pár, ať se nám to líbí, nebo ne,
může být zdravější, šťastnější
a pro dítě přínosnější než rodi-
čovský pár heteropohlavní. Ale
také nemusí. Apriorní zobecnění
vyvozená jen na základě pohlaví,
pokud je mi známo, psychologie
nepotvrdila,“ prohlásil. 

Vláda to projedná
„Pokud chceme, aby dítě vy-

růstalo v dostatku, podpoře, lás-
ce a mohlo rozvíjet své schop-
nosti, pak si budeme vážit těch,
kteří se takového dítěte ujali, kte-
ří se o takové dítě starají a po-
skytují mu to. A měli bychom se
chovat k těmto lidem tolerantně
a slušně,“ dodala primářka Od-
dělení klinické psychologie Fa-
kultní nemocnice u sv. Anny Zu-

zana Spurná. Ministr pro lidská
práva Jiří Dienstbier (ČSSD)
předloží v nejbližší době vládě
novelu zákona o registrovaném
partnerství, která umožní osvoje-
ní dětí osobou žijící v registrova-
ném partnerství i osvojení dítěte
partnera. 

Novinářům to řekl v reakci na
rozhodnutí Ústavního soudu
(ÚS), který včera škrtl ustanove-
ní zákona znemožňující adopci
registrovaným partnerům.

Dienstbier uvedl, že dosavadní
znění zákona bylo zjevně diskri-
minační. Novelu měl připrave-
nou pro zavedení možnosti osvo-
jení biologického dítěte partnera
a čekal na rozhodnutí soudu, aby
ji případně upravil. Nyní ji do-
plní o možnost individuálního
osvojení osobou žijící v registro-
vaném partnerství. 

„Je to minimalistická úprava,
kterou je třeba učinit,“ uvedl.
Zdůraznil, že ve všech případech
rozhodují soudy na základě nej-
lepšího zájmu dítěte.

ÚS otevřel dveře pro adopci dítěte
registrovanými homosexuálními páry

Radnice Prahy 13
vyškrtla muže
z evidence žadatelů
o adopci v tu chvíli,
kdy vstoupil do
registrovaného
partnerství

Patrik Biskup

Zpočátku měli kamarádský
vztah, jaký má otec s dcerou. Po-
stupně se ale změnil v milenec-
ký poměr. Bývalý 48letý vycho-
vatel z dětského domova dostal
v úterý u klatovského soudu tří-
letou podmínku za  sexuální
zneužívání 13leté chovanky. Na
další čtyři roky má zákaz praco-
vat s mládeží.

Na tváři pedagoga byla i přes
rozsudek znát úleva. Žalobkyně
Katarina Peková totiž žádala vě-
zení ve čtvrtině desetileté trestní
sazby. „Využil naivity poškoze-
né a působil na ni silou své auto-
rity. Jednání od počátku popíral,
poškozenou zneužíval po delší
dobu a opakovaně,“ prohlásila
státní zástupkyně. 

Soud ale podle předsedy sená-
tu Jaromíra Veselého neměl
k uložení nepodmíněného trestu
důvod. „Pohlavní styk s poško-
zenou nebyl ze strany obžalova-
ného vynucený, dívka měla o něj

zájem. Nebyla jí tím způsobena
žádná újma, nemá z toho žádné
psychické potíže,“ odůvodnil
verdikt Veselý. Upozornil také na
to, že obžalovaný byl dosud bez-
úhonným člověkem a v jeho pří-

padě postačí dohled probačního
úředníka. 

„Začali jsme se líbat a pak se
navzájem svlékli. Chtěli jsme to
oba. Bylo to dobrovolné, já s tím
souhlasila,“ popisovala chovan-
ka to, co se odehrálo v listopadu
2013 na nemocničním pokoji
v dětském domově. Podle ní se
pak dál sexuálně stýkali. 
„O prázdninách, o víkendech,
když jsem byla na dovolence do-

ma. Prostě jsme si zavolali, já na-
sedla k němu do auta a jeli jsme
třeba do lesa,“ pokračovala dív-
ka s tím, že dostávala i dárky. 
„K Vánocům to byl třeba řetízek
s křížkem a se srdíčkem nebo vo-
ňavky,“ dodala školačka. 

Věrohodnost její výpovědi po-
tvrdil soudní znalec Augustin Pi-
xa. „Nezjistil jsem u ní tendence
ke lhavosti ani ke zveličování. Jak
ty události popisovala, tak také
s největší pravděpodobností i pro-
běhly,“ prohlásil Pixa. Podle ně-
ho obžalovaný byl pro dívku nej-
prve něco jako otcovský vzor,
který ve vlastní rodině nepoznala.
„Bohužel pak došlo k nežádoucí-
mu přesmyku a z dvojice se stali
milenci,“ dodal znalec.

Intimnosti popřel 
Obžalovaný muž ale jakýkoliv

intimní kontakt s chovankou po-
píral. Podle něj se jen snažil být
dívce co nejvíce nablízku a po-
moci jí zbavit se závislosti na
drogách. „Svěřila se mi, že s tím

má problém a že to nezvládá.
Vyhrožovala i sebevraždou. Ří-
kala, že nemá nikoho, komu by
na ní záleželo, komu se může
svěřovat a o koho se může opřít.
Snažil jsem se ji chránit, být jí
nablízku. Myslel jsem si možná
naivně, že s těmi drogami dá po-
koj,“ vypovídal vychovatel. 
Jediným fyzickým kontaktem
podle něj byl polibek na tvář.
„Dal jsem jí ho, když měla naro-
zeniny,“ prohlásil před soudem.
U soudu také vyšlo najevo, že
vychovatel dívce posílal stovky
SMS se sexuálním podtextem.
Za vulgární esemesky se omlu-
vil. „Byla to velká chyba. Bouch-
ly ve mně saze, psal jsem je ve
velkém rozrušení, když jsem vě-
děl, že holka tráví víkendy ve
společnosti dealera drog,“ hájil
se muž. 

Rozsudek není pravomocný,
státní zástupkyně i obhájce se
rozhodnou podat případné odvo-
lání až po obdržení písemného
vyhotovení rozsudku.

Za sex s nezletilou chovankou dostal pedagog podmínku

Jiří Novotný

Velké obchody s prodejní plo-
chou nad 200 metrů čtverečních
budou muset mít zavřeno nejen
o Vánocích a na Nový rok, ale
i o dalších čtyřech státních svát-
cích. Cedulku zavřeno budou mu-
set v tyto dny vyvěsit také zasta-
várny, bazary a sběrny odpadu.

Schválila to včera Sněmovna,
když většinou 89 hlasů ze 154
přítomných poslanců podpořila
verzi zákona o prodejní době
v maloobchodě a velkoobchodě,
kterou jí v květnu vrátil k projed-
nání Senát. Předtím v dubnu se
Sněmovna shodla na tom, že za-
vřeno by mělo být jen 25. a 26.
prosince a 1. ledna. K tomu, aby
zákon nabyl platnosti, už zbývá
jen podpis prezidenta Miloše Ze-
mana.

S tím, že původní senátní návrh
nebyl okleštěn, je spokojen nejen
jeho autor, senátor František Bub-
lan (za ČSSD), ale i lidovci. „Jsou
dny, kdy ekonomika a nakupová-
ní nemají být na prvním místě. Je
třeba myslet i na prodavačky, je-
jich rodiny a práva,“ zdůraznil
předseda poslaneckého klubu
KDU-ČSL Jiří Mihola.

Nejednotná koalice
Proti zásahům státu do prodej-

ní doby v rozpravě ostře vystupo-
vali nejen poslanci ODS a TOP
09, ale i hnutí ANO. Vládní ko-
alice tak ve Sněmovně nepůsobi-
la opět jednotně. „Proč by měli
zákonodárci přesvědčovat lidi,
aby místo nakupování chodili

o svátcích do kostela nebo dělali
pikniky se svou rodinou na zelené
louce? Ten zákon nedává smysl,“
prohlásil předseda poslaneckého
klubu ANO Ivan Pilný, podle nějž
je senátní předloha naivním po-
kusem o sociální inženýrství.

Podobný názor má šéf poslanců
TOP 09 František Laudát. „V Ev-
ropské unii postupně dochází

v rámci globalizace k tomu, že
obchody mají otevřeno i přes noc.
Nechápu, proč bychom v ČR mě-
li naopak prosazovat politiku mi-
nulých desetiletí,“ řekl.

Poslanec Petr Bendl (ODS) při-
pomněl, že v nákupních centrech
jsou i malé provozovny: „I ty
však budou muset být o sedmi
svátcích zavřeny, což se ve finále

obrátí proti jejich vlastníkům i zá-
kazníkům.“

Prý musí zdražit
Hospodářská komora ČR hro-

zí, že zákon o prodejní době na-
padne u Ústavního soudu. Pře-
svědčit poslance, aby senátní
návrh odmítli, se usilovně snažil
i Svaz obchodu a cestovního ru-

chu. Ten tvrdí, že omezení pro-
dejní doby přiměje obchodní ře-
tězce k propouštění, zdražení zbo-
ží a povede i ke snížení příjmů
státního rozpočtu. 

Podle předkladatelů zákona
však jde o zbytečné obavy. Lidé
si na sváteční dny prostě víc na-
koupí předem, takže tržby řetěz-
ců by neměly utrpět větší újmu.

Velké obchody budou muset o sedmi svátcích zavřítDěti se už…
(Pokračování ze str. 1)
V období rozdávání vysvěd-

čení se také o radu na linku ob-
racejí rodiče. „Na Rodičovské
lince jsou zaznamenány tři až
čtyři hovory denně. Jde nejen
o špatný prospěch dítěte, ale
i o další problémy na konci škol-
ního roku. Jedná se o témata 
týkající se vztahu dětí s učiteli,
šikany, kyberšikany či záškolác-
tví,“ přiblížila trable vedoucí
Rodičovské linky Kateřina
Schmidová. 

V létě řeší sex a lásku
V létě se také poměrně výraz-

ně mění obsah dětských proseb
o rady. Loni nejvíce dětí volalo
kvůli problémům se sexuálním
dozráváním. To měli operátoři
557 hovorů v červenci a 497
v srpnu. Přes 380 dětí v červenci
a 280 v srpnu volalo kvůli prob-
lémům s láskou. 

Děti se mohou obrátit na Lin-
ku bezpečí nonstop a bezplatně
na číslo 116 111 nebo na e-mai-
lovou adresu na pomoc@linka-
bezpeci.cz. Rodiče mohou volat
na číslo 840 111 234, nebo 
606 021 021, nebo psát na adre-
su pomoc@rodicovskalinka.cz.

Dříve než rodič začne dítě tres-
tat, měl by se zamyslet, co za
špatnými známkami stojí. 

„V mnoha případech nejde
pouze o to, že předmět dítěti ne-
jde nebo není dostatečně chytré.
Špatné známky mohou být indi-
kátorem toho, že ve školním ne-
bo domácím prostředí není něco
v pořádku. Rodiče by se měli
spíše zajímat o příčiny zhorše-
ných známek,“ radí Porubský. 

Jak ty události
popisovala, tak také
s největší
pravděpodobností
i proběhly

soudní znalec
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