Podpora manželství pro všechny vzrostla na 67 %. Přijetí navíc přinese miliardy do
státní kasy
Tisková zpráva, 23. ledna 2020
Na 67 % stoupla mezi Čechy a Češkami podpora manželství pro všechny podle aktuálního
výzkumu MEDIAN. Vzrostla také podpora veřejnosti pro adopce dětí v rodinách gayů a leseb,
a to co se týče jak vlastních dětí druhého z partnerů (na 77 %), tak dětí z dětských domovů
(na 62 %). Hlavním motivem je právo všech dětí na to, aby vyrůstaly v láskyplném a stabilním
rodinném prostředí, ať už má jakoukoli podobu. Nejvíce vzrostla podpora ve skupině lidí ve
středním věku, a to na 74 % (oproti 65 % v roce 2018). K jednoznačné rostoucí podpoře mezi
mladými lidmi do 34 let (75 %) se tak přidává i další generace. Podle analýzy výzkumné
organizace Open For Business by navíc přijetí manželství pro všechny mohlo přinést státní
kase minimálně 2,7 miliardy Kč.
„Výsledky výzkumu ukazují, že valná většina Čechů a Češek napříč regiony i generacemi souhlasí
s tím, aby gayové a lesby mohli vstupovat do manželství. Celospolečenskou diskuzi o přijetí
manželství pro všechny již vedeme dva roky. Její výsledky jasně ukazují, že Češi a Češky souhlasí
s tím, že jsme normální a nedílnou součástí společnosti a máme mít stejný přístup ke stejné kvalitě
života a povinnostem jako ostatní občané a občanky,“ říká Czeslaw Walek, šéf iniciativy Jsme fér.
„Veřejnost je připravena, čeká se jenom na to, až Sněmovna příslušný návrh zákona pošle do
druhého čtení. Vyzýváme proto poslance a poslankyně, zejména z klubů KDU-ČSL, ODS a SPD,
aby hlasování o zákonu nezdržovali a aby neplýtvali časem a penězi daňových poplatníků,”
dodává Walek.
Poslanecká sněmovna o zákonu, který by gay a lesbickým párům umožnil vstupovat do
manželství, jednala podruhé a zatím naposledy v březnu 2019. Ani po sedmi hodinách debat o
něm nehlasovala. Většina času padla na vystoupení oponentů a oponentek (60 % oproti 27 %
vystoupení podporovatelů a podporovatelek). Zákon tak i po více než roce a půl čeká na
hlasování, které by ho posunulo do druhého čtení.
Přijetí manželství pro všechny výrazně pomůže ekonomice země
V dubnu 2019 podpořilo přijetí manželství pro všechny také 18 společností českého byznysu v
čele s IBM Česká republika, a to prostřednictvím otevřeného dopisu premiérovi Andeji Babišovi.
Dohromady má u nás iniciativa Jsme fér, a tedy i zrovnoprávnění manželství, oficiální podporu
téměř sedmdesáti firem. Jejich cílem je přilákat do Česka ty nejlepší talenty a zároveň si udržet
kvalifikované zaměstnance. V dopise zástupci a zástupkyně firem také uvedli, že otevřená a
rozmanitá společnost je nezbytná pro konkurenceschopnost a prosperitu Česka. Proto usilují o to,
aby gayové a lesby ve firmách měli rovný přístup ke všem právům. Premiér Babiš na setkání na
Úřadu vlády se zástupci společností a Svazu průmyslu a dopravy ČR v říjnu 2019 podpořil přijetí
manželství pro všechny s příslibem hlasování ve Sněmovně.
Slova zaměstnavatelů potvrzuje i výzkumná organizace Open For Business. V analýze z ledna
2020 formulovala zásadní ekonomické argumenty pro podporu manželství pro všechny. Její
analýza ukazuje, že uzákonění manželství pro všechny pomůže vytvořit prostředí pro
hospodářskou prosperitu. Podle výpočtu organizace může do státního rozpočtu bezprostředně
přinést minimálně 2,7 miliardy Kč. Jeho odkládání naopak vytváří reálné ekonomické ztráty.
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„Země, která uzákoní manželství pro všechny, se prokazatelně otevírá vysoce kvalifikovaným
pracovníkům a pracovnicím ze zahraničí, protože tito lidé vnímají začlenění gayů a leseb jako
rozhodující ,preferenční faktor’ při rozhodování, kde budou žít. Chtějí-li firmy v Česku poskytnout
svým zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří vstupují nebo vstoupili do registrovaného
partnerství, stejné benefity jako manželům, musí suplovat zákonodárce a přizpůsobit tomu interní
předpisy. Jedná se o poskytnutí pracovního volna v případě svatby (registrace); při úmrtí partnera,
partnerky nebo člena rodiny; při doprovodu partnera, partnerky nebo dítěte do zdravotního
zařízení; při narození dítěte; nebo za účelem ošetřování člena rodiny. To pro ně znamená
zbytečnou administrativní zátěž,” potvrzuje výsledky analýzy Štěpán Lukeš, HR Manager z české
pobočky IBM.
Prostředí umožňující začlenění gayů a leseb také podle analýzy Open For Business napomáhá
většímu rozvoji inovací a firmy, které takové prostředí vytvářejí, prokazatelně získávají více
přímých zahraničních investic. Ekonomiky začleňující gaye a lesby mají vyšší úroveň hi-tech
podnikání, registrují více patentů a generují větší příliv přímých zahraničních investic.
Z dostupných dat také jasně vyplývá, že umožnění uzavírat manželství může snížit i ekonomické
náklady, které České republice vznikají v důsledku diskriminace gayů a leseb. Ta stojí stát 37,6
miliardy až 5 miliard ročně, a to například v oblasti zdravotní péče, nevyužitého lidského kapitálu
nebo ušlých příjmů v souvislosti se svatbami.
„Manželství pro všechny už uzákonilo celkem třicet států po celém světě – silně katolické
země jako Španělsko a Irsko, od roku 2019 také Rakousko, Tchaj-wan a naposledy
například Ekvádor. Kromě ekonomického přínosu v těchto zemích také dochází ke snížení
počtu sebevražd gayů a leseb. Nikde na světě pak nedošlo k naplnění žádné z obav
spojovaných s přijetím manželství pro všechny. Jeho podpora v těchto zemích po přijetí
naopak začala stoupat, například ve Francii za 5 let od přijetí o téměř 20% na současných
zhruba 73%,“ doplňuje právnička Jsme fér Adéla Horáková.
Gayové a lesby v Česku čekají na manželství
Manželství pro všechny si v drtivé většině přejí i gayové a lesby. „Až 96 % českých gayů a leseb
považuje manželství pro všechny za významné opatření, které by pomohlo k tomu, aby se
jim v České republice žilo lépe. Za posledních 14 let od schválení registrovaného
partnerství zákonodárci a zákonodárkyně nijak nepřispěli ke zlepšení kvality jejich života. I
proto nyní Sněmovnu vyzýváme k hlasování. Už není na co čekat,“ vysvětluje šéf iniciativy
Jsme fér Czeslaw Walek.
„Jsme spolu již 7 let a vychováváme dva krásné syny, pro které chceme zajistit bezpečí zdravý
život, stejně jako ostatní rodiče. Jsme rodina jako každá jiná, s každodenními starostmi i radostmi.
Představte si ale, jaké to je, když vás stát jako rodinu nepřijímá. Naši synové nás vnímají jako své
dva rodiče, ale zákon uznává pouze jednu z nás. Naše rodiny se tím neustále trápí a my se
trápíme tím, jak to vysvětlíme našim dětem. Chceme vstoupit do manželství, aby mohla moje
partnerka naše děti adoptovat. Tím jim zajistíme stejné podmínky pro život, jako mají ostatní děti a
rodiny,” říká Šárka Šebečková, partnerka Anety Šebečkové. Své příjmení si musely dodatečně
změnit, protože společné příjmení není součástí uzavření registrovaného partnerství.
Česká republika má šanci být první postkomunistickou zemí, která manželství pro všechny
uzákoní. Novela občanského zákoníku má podporu nejen u široké veřejnosti, ale i u té odborné.
Téměř tři desítky specialistů a specialistek napříč vědeckými obory podepsaly stanovisko
zakončené jednoznačným konstatováním: „Na základě odborných poznatků bychom (...) rádi
shrnuli, že obavy o dobro dětí vyrůstajících s dvěma matkami nebo otci jsou
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neopodstatněné a otevření manželství stejnopohlavním párům může mít pozitivní dopad na
obavy zejména mladých leseb a gayů z přijetí v rodinách či kolektivu a na jejich celkové
duševní zdraví.“
Celé znění stanoviska na webu Jsme fér: www.jsmefer.cz/stanovisko_odborniku
Open for Business je koalice globálních společností, která tvrdí, že rozmanité společnosti podporující
začlenění jsou lepší pro podnikání a nezbytné pro hospodářský růst. Účelem koalice je prosazovat
začleňování LGBT lidí na celosvětové úrovni a prezentovat a propagovat pozitivní ekonomický a obchodní
dopad rovných příležitostí pro všechny na celém světě. Další informace o Open For Business naleznete na
adrese https://open-for-business.org/.
Iniciativa Jsme fér v dubnu 2017 rozjela svou činnost s jasným cílem: nastartovat veřejnou diskuzi na téma
rovných práv gayů a leseb, na jejímž konci by mělo být uzákonění manželství pro všechny bez rozdílu.
Debata nad návrhem legislativní změny umožňující gay a lesbickým párům uzavírat manželství se všemi
právy a povinnostmi, které k tomu náleží, se v Poslanecké sněmovně poprvé otevřela v listopadu 2018. Ani
po více jak roce a půl od předložení zákona o něm ale Sněmovna ani jednou nehlasovala. Za iniciativou
Jsme fér stojí koalice, kterou tvoří 6 organizací: Amnesty, Logos, Mezipatra, Prague Pride, PROUD a Queer
Geography. Na základě analýzy dlouhodobých průzkumů renomovaných agentur Median, CVVM a PEW
manželství pro všechny podporuje 61 % populace, mezi lidmi do 29 let je to dokonce 73 %. Podle průzkumu
výzkumné agentury MEDIAN z roku 2019 manželství pro všechny podporuje 67 % populace.

Pro více informací prosím kontaktujte:
Filip Milde
777 350 640
filip.milde@zamanzelstvi.cz

Jsme fér
Rašínovo nábřeží 26/50

120 00 Praha 2

www.jsmefer.cz

spolecne@zamanzelstvi.cz
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Open For Business: Ekonomický a obchodní dopad inkluze LGBT + lidí v České republice

MEDIAN: Postoje k manželství pro všechny
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