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Informativní leták
spolku 
Tradiční rodina z.s.

JE 
MANŽELSTVÍ

SKUTEČNĚ PRO 
VŠECHNY?

Manželství pro všechny Není Fér...
Rozhodně ne vůči dětem.

  ZA VŠÍM HLEDEJ PENÍZE...

Česká legislativa taktéž nikterak neupravuje v sou-
vislosti s poskytováním služeb reprodukčních klinik 
zprostředkovatele jakožto třetí stranu. Je tedy jasné, 
že se některé z LGBT neziskových organizací posky-
tování služeb zprostředkování umělého oplodnění 
nebo náhradního mateřství ujmou, kdy předlohou 
jim bude americká nezisková organizace Men Hav-
ing Babies. Tato nezisková organizace každoročně 
pořádá společně se zástupci reprodukčních klinik z 
Kanady a USA konference v Bruselu, na kterých jsou 
evropským homosexuálním párům nabízeny služby 
a zprostředkování umělé reprodukce a náhrad-
ního mateřství. Cena za dítě se pohybuje v řádech 
desetitisíců až stotisíců dolarů. Tato nezisková 
organizace mimo jiné poskytuje například i právní 
poradenství a služby. A zadarmo to rozhodně nedělá, 
jedná se o velice výhodný byznys. V tomto případě by 
se Česká republika stala ústředním místem v Evropě 
pro domácí a zahraniční klientelu. V souvislosti s 
umělým oplodněním a náhradním mateřstvím je nap-
rosto nepřípustné, aby byly stejnopohlavním párům 
umožněny adopce, protože musí být zachován zájem 
dítěte nad zájmem menšinové sexuální skupiny.

  I DĚTI MAJÍ SVÁ PRÁVA

Manželství pro všechny v případech stejnopohlavních 
párů upírá dětem ještě před jejich početím právo 
vyrůstat v přirozeném domácím prostředí, kde vý-
chovnou funkci a výchovný vzor plní muž a žena a 
kde je vývoj dítěte po celou dobu ovlivňován oběma 
vzory. A vzhledem k tomu, že se drtivá většina dětí rodí 
heterosexuálních, je pro ně takové prostředí naprosto 
nejlepší a nezaměnitelné. Zejména u homosexuálních 
párů, které se rozhodnou využít služeb reprodukčních 
klinik a dítě počít formou náhradního mateřství, je 
dítěti dopředu upřeno žít a vyrůstat s matkou, o čemž 
je rozhodnuto ještě dříve, než k faktickému početí 
dítěte dojde. Nutno ještě dodat, že minimálně po 
morální stránce nemá nikdo právo dítěti upírat jeho 
právo na vlastní matku. Manželství pro všechny toto 
právo dítěti jednoznačně upírá.
Dále dítěti upírá právo na vlastní identitu, kterou mu 
zaručuje mezinárodní Úmluva o právech dítěte. 

Dítě má právo znát své rodiče kvůli správnému vývoji 
své identity, kdy navrhovatelé novely zákona 89/2012 
Sb. tento fakt naprosto ignorují.

  MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY:
- ubírá na významu manželství
- nemá podporu většiny společnosti
- ve společnosti zvyšuje napětí
- degraduje význam rodičovství
- dělá z dětí výhodný byznys
- jde proti právům dítěte
- upírá dětem právo na vlastní rodiče
- ignoruje důležitost původu dítěte
- diskriminuje část společnosti
- legislativně potvrzuje gender

  ŘEŠENÍ?

Zakotvit do Ústavy manželství 
jako svazek muže a ženy.

TRADIČNÍ RODINA z.s.
Pavelčákova 17 - Olomouc - 779 00
Email:   info@tradicni-rodina.cz
Web:   https://tradicni-rodina.cz/
Facebook:  https://www.facebook.com/tradicni.rodina/
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
TRANSPARENTNÍ ÚČET
Číslo účtu:   2001550644/2010
IBAN:    CZ2820100000002001550644
BIC/SWIFT:   FIOBCZPPXXX

BĚŽNÝ ÚČET
Číslo účtu:   2701550661/2010
IBAN:    CZ7120100000002701550661
BIC/SWIFT:   FIOBCZPPXXX
Děkujeme za Vaší podporu.
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  PŘEDMLUVA

Vážení čtenáři,

v ruce držíte informační leták, ve kterém najdete 
důležité informace a fakta týkající se novely Zákona 
89/2012 Sb., veřejně diskutované jako “Manželství pro 
všechny”. Ačkoliv se může zdát, že se tato novela týká 
pouze stejnopohlavních párů, faktem zůstává, že její 
účinky budou mít dopad na celou společnost. Nejedná 
se totiž o úpravu stávajícího Registrovaného part-
nerství, ale o zákon týkající se manželství 
heterosexuálů, kdy Registrované partnerství přijetím 
této novely zanikne.
Sám jako homosexuál nemohu podporovat takovou 
legislativní změnu, která je postavená na čistě ideolo-
gických základech a nemá podporu většiny společnosti, 
ve které zvyšuje napětí. A co víc, degraduje přirozené 
početí dítěte na úroveň umělého oplodnění, z dětí a 
lidského biologického materiálu dělá “luxusní zboží na 
prodej”, diskriminuje část věřících lidí a lidi vyznávající 
tradiční rodinné hodnoty. Manželství pro všechny v 
rámci genderového mainstreamingu “maže” veškeré 
rozdíly mezi ženou - matkou a mužem - otcem. 
Všechny západní státy, které Manželství pro všechny 
uzákonily se vyznačují nizkou porodností svých oby-
vatel a vysokými počty dětí a mladistvých s poruchami 
identity. Manželství pro všechny je totiž i silný legis-
lativní nástroj nutící veřejnost akceptovat genderové 
nesmysly. Náš tým za pomoci odborníků po dlouhých 
měsících dokončil analýzu zmíněné novely, kterou 
najdete na našich webových stránkách. 

Zdeněk Chytra
místopředseda spolku Tradiční rodina z.s.

  MANŽELSTVÍ A DISKRIMINACE

Jedním z nejsilnějších argumentů podporovatelů 
Manželství pro všechny je údajná diskriminace LGBT 
menšiny, kdy jsou jim údajně upírána práva. Jedná se 
o nepravdu, neboť Evropský soud pro lidská práva v 
roce 2016 jasně rozhodl, že je v kompetenci každého 
členského státu EU, zda li manželství pro stejnopo-
hlavní páry uzákoní a pokud tak neučinní, nejedná se 
o diskriminaci. Další práva je možné upravit v rámci 
stávajícího zákona o Registrovaném partnerství, to ale 
LGBT lobby striktně odmítá.
Stát dnes v případě uzavírání sňatků neřeší a nikdy ani 
neřešil sexuální orientaci snoubenců, která nemá 
s manželstvím nic společného. Pokud homosexuál 
nebo lesba touží vstoupit do manželství, může i dnes, 
pokud si k sobě najde protějšek opačného pohlaví. 
Opět se tedy nejedná o diskriminaci z důvodu rozdílné 
sexuální orientace.

  VYNUCENÁ AKCEPTACE LGBT

LGBT lobby již veřejně nepožaduje od většinové 
společnosti toleranci, ale přechází k požadavkům na 

akceptaci, což znamená, že se každý jedinec bude
muset s LGBT komunitou a jejich požadavky ztotožnit 
bez možnosti jakékoliv kritiky. Uzákoněním novely 
zákona 89/2012 Sb totiž nedojde pouze k uzákonění 
sňatků stejnopohlavních párů, ale především k legis-
lativnímu zakotvení genderových nesmyslů jakými jsou 
dva otcové, dvě matky, těhotný, menstruující a kojící 
muž, rodič číslo 1, 2, 3, 4 ... atd. 
Není náhodou, že jsou současně vyvíjeny tlaky na 
uzákonění Manželství pro všechny a ratifikaci Istan-
bulské úmluvy - ta totiž přinese do národní legisla-
tivy povinnost zavést genderovou ideologii do škol a 
do celé společnosti, kdy bude tato ideologie tvrdými 
represivními způsoby ve společnosti prosazována jako 
nová společenská norma. Jakákoliv kritika se bude 
tvrdě a nekompromisně trestat.

Stávající zákon 89/2012 Sb. stejně jako jeho 
předkládaná novela zajišťují dvojí možnost uzavření 
sňatku, sňatek občanský a sňatek církevní. Stáva-
jící zákon na rozdíl od Manželství pro všechny není v 
otázce rodové a otázce sexuální orientace mezi těmito 
dvěma způsoby uzavření sňatku v rozporu. Důstojnost 
a postavení ve společnosti církví, věřících lidí a také 
lidí, kteří LGBT komunitu tolerují, ale neztotožňují se 
s ní, budou silně negativně narušeny. Uzákoněním 
Manželství pro všechny dojde jednoznačně k pozitivní 
diskriminaci zmíněných skupin. Již dnes se hlavně 
Katolická církev stává terčem útoků LGBT lobby.

  KDE BUDOU BRÁT DĚTI?

Manželství pro všechny fakticky legalizuje přes 
reprodukční kliniky obchod s dětmi. Česká legislativa 
na rozdíl od velmi striktní německé legislativy totiž 
náhradní (nebo také surogátní) mateřství nikterak 
neupravuje, tzn. že není ani výslovně zakázáno ani 
dovoleno.  Ze soudní praxe posledních let vyplývá, že 
soudy surogátní mateřství – v rámci řízení o osvojení 
– tolerují a zatím není známo žádné rozhodnutí, které 
by surogátní mateřství označilo (v rámci léčby neplod-
nosti za momentálního stavu) jako nezákonné jednání. 
Manželstvím pro všechny se náhradní mateřství jako 
forma léčby neplodnosti mění na způsob plnění přání 
a chtíčů homosexuálních párů bez ohledu na práva 
dítěte.


