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SANEP s.r.o.

VÝBĚR RESPONDENTŮ:

kvótní výběr

TYP OTÁZEK:

multiplechoice

REPREZENTATIVITA:

ve věku 18+let
Reprezentativní vzorek odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického
úřadu.

VELIKOST REPREZENTATIVNÍHO
VZORKU:

N=2.108
Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 220 tisíc
registrovaných uživatelů 19.453 dotázaných.

PRŮBĚH PRŮZKUMU:

22. – 29.11. 2018

POUŽITÁ METODIKA PRŮZKUMU:

internetový CAWI on/off-line průzkum

POUŽITÉ KVÓTY:

věk, pohlaví, bydliště, vzdělání

STATISTICKÁ ODCHYLKA:

+- 2,5%

KONTROLA VZORKU:

triangulační datová metodika
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METODOLOGIE
M ETODOLOG IE
POHLAVÍ
MUŽI

48,9%

ŽENY

51,1%

CELKEM

100%

PŘÍJEM
0-20 tis.Kč

20-50 tis.Kč

50 tis.Kč a více

CELKEM

VELIKOST MÍSTA BYDLIŠTĚ

VĚK

Středočeský

12,3%

Ústecký

7,3%

20,3%

30-44

28,4%

45-59

23,2%

Plzeňský

5,2%

60+

28,1%

Královéhradecký

5,1%

CELKEM

100%

Vysočina

4,7%

Moravskoslezský

11,9%

Jihomoravský

11,7%

Liberecký

4,3%

Karlovarský

2,8%

Jihočeský

5,8%

Pardubický

4,9%

Olomoucký

6,3%

VZDĚLÁNÍ

35,1%

100%

12,1%

18-29

62,4%

2,5%

Praha

základní + SŠ
bez maturity

54,6%

SŠ s
maturitou

31,1%

VŠ

14,3%

Zlínský

5,6%

CELKEM

100%

ČR celkem

100%
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Komentář
Manželství je pro drtivou Čechů nedotknutelné. Téměř tři čtvrtiny Čechů
nesouhlasí s uzákoněním manželství stejnopohlavních párů. Manželská práva
ano, ale ne manželství, míní většina veřejnosti.
V souhrnu 71,6% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace nesouhlasí s
uzákoněním manželství pro stejnopohlavní páry. Tento návrh kterým se zabývá Poslanecká
sněmovna si klade za cíl rozšířit práva, která vyplývají z institutu manželství i pro stejnopohlavní
páry, které mají možnost uzavírat registrované partnerství.
Pokud by zákon o uzákonění manželství pro homosexuální páry byl přijat, registrované partnerství by tak
zaniklo. Návrh na uzákonění pro stejnopohlavní páry tedy tzv. sňatky homosexuálů vnímáte jako je ovšem
naprosto nepřijatelný pro 62,7% dotázaných. Naopak jej vítá 10,8% veřejnosti a 15,3% veřejnosti je to
jedno.
V Poslanecké sněmovně se při projednávání návrhu na uzákonění manželství jako svazku muže a
ženy i na uzákonění možnosti manželství pro stejnopohlavní páry objevily tři zásadní návrhy.
Největší podporu má návrh poslance hnutí ANO Patrika Nachera, který navrhuje uzákonění práv
homosexuálním párům, která jsou shodná se stávajícím zákonem o manželství (narovnání práv vdovské a vdovecké důchody, osvojení dětí druhým partnerem, SJM, příjmení, akt svatby se
svědky atd.), ale s tím, že by se nadále jednalo o registrované partnerství a nikoli o manželství. S
tímto návrhem souhlasí v souhrnu 71,3% dotázaných.
S lidoveckým návrhem na zakotvení manželství, jako vztahu muže a ženy, přímo do Základní listiny práv a
svobod, pak vyjádřilo souhlas v souhrnu 67,4% veřejnosti.
Poslanecký návrh na uzákonění manželství i pro stejnopohlavní páry v souhrnu podporuje 20,2%
dotázaných.

In %
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Komentář
Z aktuálního průzkumu tedy jasně vyplývá, že většinová společnost v podstatě souhlasí s rozšířením
práv stejnopohlavním párům v rámci registrovaného partnerství. Ovšem panuje jednoznačný názor
veřejnosti na zachování institutu manželství ve stávajícím znění, tedy pro svazek muže a ženy.
Jak ostatně ukázal i dříve provedený průzkum společnosti SANEP, domácí populace vnímá již jako samozřejmost
registrované partnerství a ve velké míře podporovala i osvojení biologického dítěte u homosexuálních párů. Nelze
tedy říci, že by ochrana tradičního manželského svazku mezi mužem a ženou byla protestem proti svazkům
homosexuálních párů, ale jedná se tedy spíše o zájem ochránit tradiční rodinné hodnoty, které logicky vycházejí ze
svazku muže a ženy.
Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 22. – 29.listopadu 2018 na vybrané
skupině 2.108 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Celkově se
průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 19.453
dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému
rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se
pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.
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5

Poslanecká sněmovna se zabývá poslaneckým návrhem na uzákonění manželství jako svazku
muže a ženy i na uzákonění možnosti manželství pro stejnopohlavní páry. V případě že by
tento návrh sněmovnou prošel, došlo by ke zrušení registrovaného partnerství
homosexuálních párů a stejnopohlavní páry by tak mohli uzavírat plnohodnotné manželské
svazky. S tímto návrhem:
Souhlasím

9,6

Spíše souhlasím

11,7

Nesouhlasím

55,3

Spíše nesouhlasím

Nevím

2.108

16,3

7,1

In %
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Návrh na uzákonění pro stejnopohlavní páry tedy tzv. sňatky homosexuálů vnímáte jako:

Naprosto nepřijatelný

62,7

Velmi jej vítám

10,8

Je mi to jedno

Nemám na to žádný názor

Nevím

2.108

15,3

7,1

4,1

In %
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V poslanecké sněmovně se při projednávání návrhu na uzákonění manželství jako svazku muže a ženy i na
uzákonění možnosti manželství pro stejnopohlavní páry objevily tři zásadní návrhy. Uveďte u každého z nich,
zda s ním souhlasíte či nikoli:

Uzákonění práv homosexuálním párům, která jsou
shodná se stávajícím zákonem o manželství
(narovnání práv - vdovské a vdovecké důchody,
osvojení dětí druhého z páru, SJM, příjmení, akt
svatby se svědky atd.), ale s tím, že by se nadále
jednalo o registrované partnerství a nikoli o
manželství
Manželství jako vztah muže a ženy zakotvit přímo do
Základní listiny práv a svobod

Manželství pro všechny, tedy i pro stejnopohlavní
páry

2.108

ANO

SPÍŠE
ANO

NE

SPÍŠE
NE

NEVÍM

37,8%

33,5%

14,2%

4,3%

10,2%

39,6%

27,8%

12,8%

6,9%

12,9%

11,9%

8,3%

64,3%

4,8%

10,7%
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Panel Book

9

Kontakty SANEP
SANEP s.r.o.

Sekretariát:
Tel: + 420 222 231 560
Fax: + 420 222 780 409
Email: info@sanep.cz

IČO: 28489667
DIČ: CZ28489667

Oldřich Zajíc
jednatel a ředitel společnosti
zajic@sanep.cz
Tel.: + 420 602 538 278

Cimburkova 258/21
Praha 3, Žižkov
PSČ 130 00

Průzkum zpracoval analytický tým společnosti SANEP a Oldřich Zajíc

10

