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Výbor pro sexuální menšiny 
 

Zápis ze schůze dne 30. června 2010 
 
 
 
Místo zasedání: Úřad vlády, Vladislavova 4, Praha 1  

 
Přítomni:  
Jiří Hromada, Klára Laurenčíková (MŠMT), Tereza Mikšaníková, K. 
Masalová (MZdr.), Vít Michalec (MPSV), Lucie Otáhalová, Olga Pechová, 
Ivo Procházka, Zdeněk Sloboda, Věra Sokolová, Veronika Studzinská (MV), 
Martin Strachoň, Martina Štěpánková. 
 
Omluveni:  
Marian Oravec (MK), Jan Wintr, Džamila Stehlíková, Aleš Rumpel, G. 
Smetáková, Markéta Hronková, Tomáš Šimek (Mze), Jiří Louženský, 
Kateřina Smolíková (MS), David Tišer. 
 
Hosté: 
Michael Kocáb, zmocněnec pro lidská práva 
Petr Koubek, tajemník zmocněnce 
Andrea Baršová, ředitelka odboru pro lidská práva a rovné příležitosti žen 
a mužů 
 
 
Zasedání řídila předsedkyně výboru Martina Štěpánková.  
Jiří Hromada v úvodu předal rezignační dopis Petra Kodla.  
 
1. „Hate crime“ 
 
Martina Štěpánková informovala o proběhnuvší debatě na téma „hate 
crime“. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva rozvinula 
spolupráci s organizací In Iustitia, která poskytuje právní poradenství 
obětem hate crime, na webu Poradny byly publikovány základní informace 
o tom, co to „hate crime“ je a jak se bránit. Poradna bude s organizací In 
Iustitia rozvíjet další spolupráci v této oblasti.  
 
2. Příručka o homofobii 
 
Předsedkyně dále informovala o semináři v Olomouci, který byl uspořádán 
v souvislosti s vydáním příručky o homofobii. Cílem semináře bylo 
zmapovat, jakým způsobem je příručka využívána učiteli. Zdeněk 
Sloboda, který seminář lektoroval, uvedl, že učitelé by uvítali, kdyby 
studentům informace tohoto typu předávali zkušení školitelé, jako tomu 
bylo na semináři. M. Štěpánková osobně zjišťovala na MŠMT, zda 
distribuce příručky pokračuje, bylo jí potvrzeno, že ano. To ke konci 
jednání potvrdila i Klára Laurenčíková – všem krajům bylo distribuováno 
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160 ks příručky, do Olomouckého kraje pouze elektronicky (na žádost 
krajského metodika prevence). Dále jsou příručky rozdávány na 
seminářích pořádaných MŠMT – například se chystá Letní škola etické 
výchovy. Rozeslání dotazníku je plánováno na září (přes prázdniny by to 
nebylo příliš efektivní).  
 
 
3. Mediální stereotypy 
 
Martina Štěpánková – Výbor proti diskriminaci vydal leták týkající se 
nejčastějších mediálních stereotypů o seniorech a doporučení pro média. 
Text Renáty Sedlákové upravila pro leták Lucie Otáhalová, doporučení se 
podařilo vydat ke Světovému dni proti násilí na starých lidech. Lucie 
Otáhalová doplnila, že Výbor proti diskriminaci se rozhodl jít cestou 
upozorňování na mediální stereotypy o jednotlivých menšinách a vydávat 
doporučení vždy u příležitosti nějakého významného dne.  
Martin Strachoň navrhl Den coming outu (11.10.), výbor se shodl na tom, 
že to je v tomto roce už jediný den připadající v úvahu (ostatní významné 
dny už proběhly – 17.5. Den boje proti homofobii, 15.3. den přijetí zákona 
o registrovaném partnerství, 1.7. den nabytí účinnosti zákona o 
registrovaném partnerství, výročí Stonewallu – 28.6.).  
L. Otáhalová zašle všem pro info mediální doporučení o seniorech.  
 
 
4. Adopce registrovanými partnery  
  
M. Štěpánková informovala o schůzce se zmocněncem Kocábem, které se 
zúčastnila spolu s Džamilou Stehlíkovou. Zmocněnec již není členem 
vlády, a proto nemůže materiály vládě předkládat sám, je závislý na 
rozhodnutí premiéra. Navrhl uspořádat na téma podnětu tiskovou 
konferenci, nebo vydat minimálně tiskovou zprávu. M. Štěpánková 
navštívila debatu v Brně o gay a lesbickém rodičovství, kde se dozvěděla o 
případu, kdy se muž žijící ve stejnopohlavním svazku ucházel o 
pěstounskou péči. Zpočátku se setkal s odmítavým postojem, když ale 
projevil zájem ujmout se zdravotně postiženého dítěte, úřady „otočily o 
180°“.  
 
Andrea Baršová uvedla téma nestandardních rodin, které je doposud 
nesrozumitelné pro veřejnost. Věra Sokolová navrhla, aby se téma 
nestandardních rodin otevřelo v rámci Rady pro rodinu, pokud bude 
taková rada v budoucnu zřízena.  
 
V průběhu jednání navštívil výbor zmocněnec pro lidská práva Michael 
Kocáb. Uvedl, že příští týden má schůzku s Petrem Nečasem, kde se bude 
diskutovat budoucnost lidskoprávních poradních orgánů vlády. Podnět 
k individuálním adopcím registrovanými partnery nebylo možné vládě 
předložit, setkal se s masivním odporem z mnoha stran. Zmocněnec by 
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nicméně tento podnět rád předal nové vládě a seznámil veřejnost 
s diskusemi, které se k tématu konaly a které přinesly určité posuny 
v názorech některých zúčastněných. Proto navrhl uspořádání tiskové 
konference. Té by se kromě zástupců výboru zúčastnili i odborníci, kteří 
vystupovali na kolokviích (za katolíky pravděpodobně T. Halík, dále někdo 
za evangelíky, psychology a lidskoprávníky). Výbor diskutoval o tom, zda 
uspořádání tiskové konference za účasti odpůrců podnětu veřejné diskusi 
prospěje, nebo spíše naopak. Někteří členové výboru (Věra Sokolová) se 
obávají, že by oživení diskuse o adopcích mohlo být v této době vnímáno 
jako záminka pro zrušení výboru. Jiní (Jiří Hromada) naopak považují za 
nutné i nadále na adopce upozorňovat a využít každé vhodné příležitosti, 
která se k tomu nabízí. Lucie Otáhalová navrhla, aby se tisková 
konference využila jako příležitost pro rozšíření tématu také na adopce 
dítěte partnerkou biologické matky, což je situace, která je v praktickém 
životě mnohem častější (na rozdíl od individuálních adopcí, které se dle 
MPSV uskutečňují výjimečně a jejich počty se pohybují v jednotkách 
ročně). Tato životní situace je navíc mnohem pochopitelnější jak pro 
novináře, tak pro veřejnost. Tento návrh někteří členové výboru podpořili 
(Klára Laurenčíková, Tereza Mikšaníková). Martina Štěpánková se ale 
obává, že rozšíření diskuse bude nefér k účastníkům kolokvií, jejichž 
stanoviska se odvíjela od přeloženého podnětu. Výbor dále diskutoval 
nutnost osobního svědectví (účast někoho, kdo se právě nachází 
v odpovídající životní situaci). 
 
Závěr: Výbor se shodl na tom, že tiskovou konferenci je nutné 
uspořádat co nejdříve (navrhuje 12./13.7.). Doporučuje, aby se za 
katolíky zúčastnil Václav Malý. Za výbor se zúčastní předsedkyně, 
dále podle možností V. Sokolová a T. Mikšaníková.  
 
5. Různé 
 
Členové a členky výboru dále diskutovali o budoucnosti výboru a 
poradních orgánů vlády vůbec. Jiří Hromada uvedl, že pokud dojde 
k oslabení činnosti výboru, nastane období větší aktivity a příprav 
občanského sektoru. Klára Laurenčíková doplnila, že nevládní organizace 
budou muset spojit své síly a být důraznější ve svých požadavcích.  
 
V závěru výbor diskutoval o vhodnosti hetero/homosexuální rodiny pro 
výchovu dítěte. Vít Michalec (MPSV) zastává názor, že nejvhodnější je 
úplná heterosexuální rodina. Dítě v gay či lesbické rodině může být ve 
společnosti znevýhodňováno. Předtím, než budou děti svěřovány do těchto 
rodin, je tedy nutné změnit společnost.  
 
Tereza Mikšaníková navrhla jako téma na příště Queer parade (budou 
pozváni organizátoři).  
 
Jiří Hromada uvedl, že zítra je čtyřleté výročí účinnosti zákona o 
registrovaném partnerství, partnerství uzavře již 1000. dvojice. Dále 



 4 

uvedl, že dotazník u připravovaného sčítání lidu bude doprovázen 
vysvětlením, co je to registrované partnerství (při zkušebním provozu se 
stalo, že řada seniorů zaškrtávala jak manželství, tak registrované 
partnerství).  
 
 
 
 
Po skončení zasedání rezignoval na členství ve výboru Jiří Hromada. 
 
  
 
Příští zasedání výboru se uskuteční 26.8. v 15h, Vladislavova 4, 
přízemí. 

 
V Praze dne 1.7. 2010 
Zapsala: Lucie Otáhalová 
 
 


