
Petice za ústavní ukotvení manželství jako svazku muže 
a ženy a zamítnutí návrhu novely Občanského zákoníku 

89/2012 Sb. „Manželství pro všechny“ 
 

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod 
a zákonu č. 58/1990 Sb., předsednictva ČNR a vyhlášení listiny základních práv a svobod 

jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
85/1993Sb., o právu petičním v aktuálním znění: 

 
Manželství je trvalý svazek muže a ženy. 

Manželství je základem rodiny. 
Rodina je základním stavebním kamenem společnosti. 

 
My, níže podepsaní, žádáme vážené poslance a poslankyně, senátory a senátorky k přijetí 
ústavního zákona, kterým bude stanoveno, že: „Manželství, rodina a mateřství jsou pod 
zvláštní ochranou zákona. Manželství je trvalý svazek muže a ženy.“ Aby tato definice byla 
zakotvena na nejvyšší možné úrovni v ústavním pořádku. 
 
Návrh zákona o Manželství pro všechny odmítáme z těchto důvodů: 
 

1. Po uzákonění manželství pro všechny lze očekávat jeho další progresi 
 

Uzákoněním „manželství pro všechny“ rozhodně liberální progrese v otázce manželství 
neskončí. Jak již sám název napovídá, tato forma manželství má být „pro všechny“, nejen 
například pro páry stejného pohlaví nebo stejné sexuální orientace. Jaké skupiny dalších osob 
by pojem „pro všechny“ měl zahrnovat, poodkryly v sousedním Německu těsně po uzákonění 
tohoto manželství v roce 2017 dvě politické strany – Svobodná demokratická strana FDP a Die 
Grünen – Zelení. Zelení požadují manželství pro více než dvě osoby. 
 

2. Manželství pro všechny nemá podporu společnosti 
 

Nezisková organizace Jsme fér, která před dvěma lety vnikla za účelem podporovat a lobovat 
za uzákonění „Manželství pro všechny“.  Z průzkumu jasně vyplývá, že společnost je vůči LGBT 
komunitě většinově tolerantní, nicméně v otázce uzákonění „manželství pro všechny“ se staví 
odmítavě. Hlavním důvodem jsou zvyšující se nároky a požadavky LGBT a genderových 
lobbystických skupin, které jsou pro společnost nepřijatelné. 
 

3. Manželství pro všechny zvyšuje napětí ve společnosti. 
 

Jedním z důvodů vyeskalování situace byla i přítomnost pedofilní komunity ČEPEK na Prague 
Pride. Nezisková organizace Česká ženská loby ve své Stínové zprávě o stavu genderové 
rovnosti v České republice v roce 2015 doporučuje: „Fakticky a bez předsudků informovat o 
pedofilní sexuální orientaci, jasně oddělit sexuální orientaci od sexuálního zneužívání a 
obtěžování dětí a dospívajících.“ a zařazuje pedofily do LGBT+ komunity, s čímž nesouhlasí ani 
řada homosexuálů a leseb. 
 

4. Manželství pro všechny degraduje přirozenou reprodukci na úroveň 
 

umělého oplodnění. Ve využití této náhradní možnosti početí dítěte je mezi heterosexuálními 
páry a páry stejného pohlaví obrovský rozdíl. Heterosexuální páry této možnosti využívají z 



ryze zdravotních důvodů. V případě, že by u nich nějaká zdravotní komplikace nebránila v 
přirozeném početí dítěte, by byly schopni dítě počít přirozenou cestou. U párů stejného pohlaví 
se jedná zcela jen o důvod naplnění vlastních přání, kdy takové osoby nejsou nikdy schopni 
přirozenou cestou dítě společně počnout. 
 

5. Děti jako „luxusní zboží na prodej“ a výhodný byznys 
 

Manželství pro všechny fakticky legalizuje přes reprodukční kliniky obchod s dětmi. V 
souvislosti s umělým oplodněním a náhradním mateřstvím je naprosto nepřípustné, aby byly 
stejnopohlavním párům umožněny adopce, protože musí být zachován zájem dítěte nad 
zájmem menšinové sexuální skupiny. 
 

6. Manželství pro všechny diskriminuje církev, věřící a významnou část většinové 
společnosti.  
 

Velice kontroverzní je novela zákona o Manželství vůči církvím a věřícím lidem. Podle Listiny 
základních práv a svobod Evropské Unie – článku 10 a podle Listiny základních práv a svobod 
České republiky článku 15 odstavce 1 je svoboda náboženského vyznání zaručena. 
Stávající zákon 89/2012 Sb. stejně jako jeho předkládaná novela zajišťují dvojí možnost 
uzavření sňatku, sňatek občanský a sňatek církevní. Stávající zákon na rozdíl od Manželství 
pro všechny není v otázce rodové a otázce sexuální orientace mezi těmito dvěma způsoby 
uzavření sňatku v rozporu. 
 

7. Zakotvení genderových nesmyslů do národní legislativy 
 
Uzákoněním Manželství pro všechny se definitivně legislativně legitimizuje „genderový 
mainstreaming“, tedy popření významu rozdílů biologických pohlaví – muže a ženy. Namísto 
toho se nad biologická pohlaví nadřazují takzvaná pohlaví sociální – tedy gender. Společnost 
bude nucena přistupovat k jiným osobám ne na základě jejich biologického pohlaví, ale na 
základě jejich genderové identity. Bude muset přijmout skutečnost, že menstruovat nebo rodit 
děti mohou i muži. A to bez jakékoliv kritiky, protože ta, pokud bude ratifikována Istanbulská 
úmluva, kritiku nebo projev nesouhlasu považuje za diskriminaci – tedy za genderově 
podmíněné násilí. V návrhu se nadále setkáváme se zaměněním pojmů „muž a žena“ za pojem 
„dvě osoby“, kde dochází k odstranění určení dvou osob na základě biologického pohlaví. 
Popřením významu biologického pohlaví dochází jednoznačně k mizení symbolického 
významu manželství, což se potom odráží na usnadnění přístupu leseb a homosexuálů k 
asistované reprodukci a „výrobě dětí na zakázku“. 
 
Dítě má právo znát své rodiče kvůli správnému vývoji své identity a díky anonymnímu 
dárcovství by o toto právo dítě přišlo. Rozdíl mezi adopcí dítěte z dětského domova a adopcí 
v rámci náhradního mateřství je ten, že v druhém případě se dítě pro budoucí rodiče cíleně 
vytváří, kdežto v prvním případě už tu dítě je a alternativy se hledat musí. 
 
Věříme, že po staletí vyzkoušený model rodiny postavený na svazku muže a ženy byl vždy 
zárukou budoucí generace a tomu zůstaneme věrni. 
 
Žádáme, aby definice manželství byla zakotvena na nejvyšší možné úrovni – v ústavním 
pořádku: „Manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákona. Manželství je 
trvalý svazek muže a ženy.“ 
 
S přátelským pozdravem 
Tradiční rodina z.s. 
 



 

Podpisový arch k petici:  

Žádáme zakotvit do Ústavy manželství jako svazek muže a 
ženy 
Podpisy zasílejte na adresu: Tradiční rodina z.s., Pavelčákova 17, 779 00 

Olomouc 

Č. Jméno a příjmení Trvalé bydliště podpis 
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