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Poslankyním a poslancům
Parlamentu České republiky
Praha

V Bělotíně 5. prosince 2014
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
jako sněmovní tisk č. 320/0 vám byl předložen poslanecký návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
V tomto návrhu podle důvodové zprávy nemá jít o osvojení cizího dítěte z náhradní ústavní
péče, které je právně volné, ale o osvojení dítěte, které ve stejnopohlavní rodině žije,
partnerem jeho rodiče. Zatímco, podle důvodové zprávy, v minulosti stejnopohlavní páry
často vychovávaly děti z jejich předcházejících heterosexuálních vztahů, v posledních letech
stále častěji vychovávají děti, které se rodí plánovaně přímo stejnopohlavním párům. Druhý
biologický rodič není vůbec znám, např. bylo-li dítě počato z umělého oplodnění, nebo se
jedná o osobu, která není ve smyslu zákona za rodiče považována (není uvedena v rodném
listě). To podle této zprávy přináší celou řadu problémů nejen v každodenním životě rodiny,
ale i v obtížných životních situacích, např. v případě rozpadu partnerství nebo úmrtí jednoho
z rodičů.
Problémy stejnopohlavní „rodiny“ v každodenním životě, které by odůvodňovaly adopci,
nejsou však v důvodové zprávě nijak rozvedeny (podíl na výchově a povinnosti týkající se
ochrany vývoje a výchovy dítěte jsou ve stávajícím zákoně o registrovaném partnerství
zajištěny, nejběžnější zastupování biologického rodiče druhým partnerem se dá řešit plnou
mocí bez potřeby nové právní úpravy), konkrétně jsou vyzdviženy pouze rozpad partnerství
nebo úmrtí biologického rodiče, žijícího v registrovaném partnerství. V takovém případě
nastupuje druhý biologický rodič, kterému by navrhovaná právní úprava ztížila situaci ve
výkonu rodičovských práv, ještě dříve, než by tato situace nastala. Pokud by druhý biologický
rodič neexistoval, platný občanský zákoník v této situaci umožňuje, aby soud rozhodl
o adopci dítěte původním partnerem zemřelého biologického rodiče.
V některých mediích bylo uváděno, že zákon se v současnosti dotýká jen řádově desítek
partnerů. O to více postrádáme komplexní vyhodnocení dopadů navrhované regulace (RIA),
standardně vyžadované součásti legislativního procesu u vládních předloh, její porovnání se
současným právním stavem a komplexní odůvodnění navrhované změny.

Je třeba také připomenout, že podmínkou schválení zákona o registrovaném partnerství
v Parlamentu koncem roku 2005 bylo, že nikdy k žádné adopci dětí homosexuálními partnery
ve smyslu tohoto zákona nedojde. Tato podmínka je předmětným návrhem zásadním
způsobem porušena; předpokládáme, že navrhovatelé o tomto vědí, domnívají se však, že
zainteresovanou veřejnost a občany, svými kličkami (zatím jen osvojení dítěte, které ve
stejnopohlavní rodině již stejně žije) mohou přelstít, odvolávaje se na blíže nepopsané právní
úpravy jiných států. Podotýkáme, že se v tomto případě nelze opírat o žádnou nadnárodní
normu, neboť tato problematika je i v rámci Evropské unie ve výlučné kompetenci národních
parlamentů.
Spolek pro obnovu venkova České republiky v roce 2011 přijal vlastní Program obnovy
rodiny. V něm je heterogenní rodina s otcem a matkou s komplementárními rolemi, jejichž
vzory utvářejí vzorce chování dětí, základem morální výchovy a ekonomické prosperity státu.
Jedině podpora takovéto rodiny může přispět k řešení současné, stále se prohlubující,
demografické a ekonomické krize. Stále platí Všeobecná deklarace lidských práv, vyhlášená
v roce 1948 Organizací spojených národů, která chrání důstojnost člověka, manželství muže
a ženy a rodinu. Ochrana manželství muže a ženy je také obsažena v Evropské smlouvě
o lidských právech, dohodnuté Radou Evropy v roce 1950, ve které je uvedeno: „Muži a ženy,
kteří jsou na to věkem způsobilí, mají právo uzavřít manželství a založit si rodinu v souladu
s vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto práva“. Žádná stejnopohlavní „rodina“
v těchto dokumentech obsažena není.
Předložený poslanecký návrh ve druhé části (změna zákona o matrikách, jménu a příjmení)
a třetí části (změna zákona o sociálně právní ochraně dětí) staví homosexuální partnery na
roveň manželů, což v naší legislativě otevírá prostor pro její další úpravy a interpretaci,
umožňující např. umělá oplodnění homosexuálních partnerů na vrub zdravotního pojištění
a následně i další rozšíření osvojování na děti „právně volné“ (postupné dosahování cílů, kdy
se z dítěte stává komodita k uspokojování individuálních potřeb, bez ohledu na jeho nejlepší
zájem, „salámovou metodou“). Normativní zrovnoprávňování registrovaného partnerství
s manželstvím tak vytváří v legislativě slepou uličku bez morálního opodstatnění
a pochybného věcného efektu – děti budou jiné, s odchylnými vzorci chování než většinová
populace, což jim způsobí mnoho problémů v dalším životě.
Z tohoto pohledu představuje navrhovaná novela velmi nebezpečný průlom do českého
rodinného práva ve vztahu k manželství a rodičovství a jeho biologické podstatě, jako
jedinečného a nenahraditelného zdroje obnovy lidského pokolení. Ztrácejí se přirozené vzory
otce a matky, což zakládá nárůst generací dětí, které tyto vzory nezažily. Jejich život se tak
problematizuje, navrhovaná novela je odvádí od přirozeného rodinného štěstí a ztěžuje jim
založení vlastní heterogenní rodiny.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsme si vědomi, že výše nastolené otázky přesahují
právo a mají své kořeny v již existující realitě. To ale neznamená, že jí musí legislativa
ustupovat a to tím spíše, že tuto realitu, jak je výše uvedeno, stávající legislativa nijak
neohrožuje.
Spolek pro obnovu venkova ČR proto žádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby
zamítla poslanecký návrh zákona (tisk č. 320/0), kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb.,
o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.
V úctě
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