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rozhodnout o svém pohlaví ?  Kdy a za jakých podmínek by mělo být možné je úředně změnit ? 

 

 

V případě České Republiky upravuje zákon o změně pohlaví občanský zákoník a ten říká, že změna 

pohlaví je možná pokud  

a) Osoba dosáhla věku 18 let 

b) Odborná komise vydá kladné stanovisko k provedení operace 

c) není ve stavu manželském/partnerském 

d) jednoznačné stanovení diagnózy 

Po operativním zákroku je tak možné pohlaví změnit. 

Problematickým bodem je v tomto případě už bod č.1. Je sice pravdou, že chirurgické 

zákroky by se měly provádět a po dosažení plnoletosti a svéprávnosti to však děti a mládež která se 

pro změnu pohlaví rozhodne již ve velmi mladém věku odsuzuje k dlouhému období, kdy je 

jeho/její psychologická přeměna již hotová, hormony či hormonální blokátory pracují na plné 

obrátky avšak daná osoba bude mít stále v občanském průkaze a na úřadě své původní pohlaví, což 

může vést k diskriminaci která zatím není v českém právním řádu podchycena. 

Zejména problematickým je v tomto případě Český jazyk, který díky své polarizaci založené 

na jednak překlenování oficiálních titulů (učitel,učitelka) tak příjmení (Novák/Nováková) Člověka 

co je tak ve stavu přeměny lze tak už podle příjmení jednoznačně identifikovat, což vede zejména 

ve školách k šikaně a to jak ze strany spolužáků tak kantorů. 

Dalším problematickým krokem je požadavek na rozvod, který je dle mého názoru naprosto 

zbytečný, protože tu máme registrované partnerství takže svazky by se mohly jednoduše přehodit, 

tím by se dosáhlo jak spokojenosti ze strany párů tak lepšího a stabilnějšího rodinného zázemí, tak 

lepšího psychického stavu všech členů rodiny a nakonec i méně papírování na úřadech. 

Argumentem protistrany bývá v těchto chvílích, že dítě nemůže mít dva otce, či dvě matky. 

Dítě má dle mého názoru však právo vyrůstat v milující a ideálně vlastní rodině, nejlepší péči a 

lásku totiž dostanou jen od vlastních rodičů a výzkumy potvrdily, že je úplně jedno zda má dítě dva 

otce či dvě matky nebo matku a otce a navíc kvalita ústavní péče je v ČR dlouhodobě špatná a 

jakákoliv rodina je lepší. Takže odebírání rodičovských práv a povinné rozvody vztahy akorát boří, 

což není pro vývoj dítěte z hlediska psychického stavu dobře. 

Třetím a asi nejpalčivějším problémem je problém nucené operace samotné, už jen z 

pohledu, že ne všichni lidé mohou operaci vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podstoupit a jsou 

tak nuceni být se svým vrozeným pohlavím napořád. Dalším argumentem v této věci je, že ne 

všichni chtějí podstupovat tyto náročné zákroky, u kterých je vysoká šance na neúspěch. Děje se 

tomu tak zejména u mužů, kteří často touží pouze po operaci prsou ale nikoliv po operaci spodní 

části, a nutit lidi, kteří už v té chvíli vystupují jako jejich správné pohlaví je tak zcela zbytečné a pro 

stát nákladné, navíc tito  lidé by nějakou dobu měli ve skutečném životě vystupovat po dobu asi 

jednoho roku čemuž se odborně říká realife test, což tak v praxi znamená že mají žít rok s povinnou 

úřední diskriminací a psychickým nátlakem 
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rozhodnout o svém pohlaví ?  Kdy a za jakých podmínek by mělo být možné je úředně změnit ? 

Tyto všechny důvody mě vedou k závěru, že  by se měl změnit zákon aby se úředně by se 

pohlaví dalo změnit: 

a) bez rozvodu 

b) bez nutnosti chirurgického zákroku 

c) i v případě nižšího věku než 18 let 

Znamenalo by to odlehčení všem stranám, jednak samotným transgender lidem kteří by 

nemuseli podstupovat operace, které nechtějí, stání kase která by je nemusela hradit, rodinám které 

by se nerozpadali a méně traumatickým zážitkům pro všechny. Navíc v rámci platné Evropské 

legislativy jde o protizákonné praktiky a Česká Republika soud na toto téma prohrála, ponechávat 

tak v současném stavu je přinejmenším nevhodné. 


