Historie registrovaného partnerství v kostce

PRVNÍ POKUS 1992 – 1995
VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ
Zamítnut vládou Václava Klause

Prosazením registrovaného partnerství se Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v ČSFR zabývalo do roku 1992. V té době gay a lesbické hnutí mělo hlavní úkol – bojovat s předsudky ve společnosti. K tomu tedy bylo nutné seznámit společnost se záměrem a získat záštitu odborníků. Byl připravený první konkrétní návrh, a to začleněním registrovaného partnerství do Zákona o rodině a Občanského zákoníku. Podporu vyjádřili první významné osobnosti kulturního a společenského života. Poté se SOHO v ČR obrátilo na veřejnost s historicky první peticí na podporu stejnopohlavního partnerství.
V únoru 1995 SOHO v ČR oslovilo prezidenta ČR Václava Havla, předsedu vlády ČR Václava Klause a předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milana Uhdeho a požádalo je o podporu záměru. V říjnu byl návrh zákona předložen odpovědným státním institucím k posouzení. SOHO v ČR předložilo vládě 3 varianty řešení: 1. pro dvojice stejného a různého pohlaví; 2. pouze pro dvojice stejného pohlaví; 3. nezavádět institut registrovaného partnerství, ale řešit majetkoprávní vztahy v příslušných zákonech. 8. 11. 1995 byl návrh zákona poprvé v dějinách naší země zamítnut vládou Václava Klause. V listopadu naopak vyjádřil registrovanému partnerství podporu předseda ČSSD Miloš Zeman. 

DRUHÝ POKUS 1997 – 1998
POSLANECKÝ NÁVRH ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ
Zamítnut vládou Josefa Tošovského a poslaneckou sněmovnou v 1. čtení (chyběly 4 hlasy)

17. 12. byl sněmovně předložen první poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví. 21. 1. 1998 Vláda ČR Josefa Tošovského návrh zákona zamítla. 2. 4. návrh zamítla i poslanecká sněmovna.

TŘETÍ POKUS 1997 – 1998
POSLANECKÝ NÁVRH ZÁKONA O PARTNERSKÉM SOUŽITÍ
Schválen vládou Miloše Zemana a zamítnut poslaneckou sněmovnou v 2. čtení (chybělo 5 hlasů)

4. 2. 1999 předložila skupina poslanců sněmovně návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví. 10. 3.  vláda Miloše Zemana zastoupeného 1. místopředsedou vlády Vladimírem Špidlou vyjádřila s návrhem souhlas. 6. - 9. 5. se uskutečnil 2. ročník Mezinárodního duhového festivalu v Karlových Varech na podporu přijetí zákona o registrovaném partnerství v ČR včetně průvodu městem. 2. 12. byl návrh podruhé poslaneckou sněmovnou zamítnut.

ČTVRTÝ POKUS 2000 - 2001
VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKONA O PARTNERSKÉM SOUŽITÍ
Schválen vládou Miloše Zemana a odložen poslaneckou sněmovnou v 2. čtení (chybělo 5 hlasů)

17. 9. 2001 vláda ČR Miloše Zemana připravila nejkomplexnější a nejpropracovanější vládní návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví. 13. 10. se v Praze na náměstí Míru uskutečnil veřejný happening na podporu zákona o partnerském soužití. 25. 10. byl návrh poslaneckou sněmovnou vrácen vládě k přepracování. 4. 2. 2004 vláda Vladimíra Špidly odložila projednávání vládního návrhu zákona bez udání důvodu na neurčito.

PÁTÝ POKUS 2002 - 2004
VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ
Vláda Vladimíra Špidly přijala neutrální stanovisko a později odložen na neurčito

x

ŠESTÝ POKUS 2004
POSLANECKÝ NÁVRH ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ
Přijat s připomínkami vládou Vladimíra Špidly a zamítnut poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení (chyběl 1 hlas)

V dubnu ve spolupráci s GI v ČR a GLL byl vypracován poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství. 19. 5. vláda ČR Vladimíra Špidly přijala k poslaneckému návrhu zákona neutrální stanovisko. V červenci GI v ČR začala shromažďovat podpisy významných osobností veřejného života a Gay a lesbická liga podpisy veřejnosti na petici na podporu přijetí zákona o registrovaném partnerství. 11. 2. 2005 nebyl schválen ve třetím čtení poslanecký návrh zákona o jeden jediný hlas.

SEDMÝ POKUS 2005 - 2006
POSLANECKÝ NÁVRH ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ
Vláda Jiřího Paroubka zaujala neutrální stanovisko, schválen poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení, vetován prezidentem, definitivně schválen sněmovnou a 1. 7. 2006 vstupuje v platnost

29. 4. předložila skupina poslanců nový poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství, do kterého byly zapracovány věcné připomínky při projednávání předchozího návrhu zákona. 25. 5. Vláda Jiřího Paroubka zaujala k návrhu zákona neutrální stanovisko. 16. 12. byl zákon konečně schválen poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení! K lednu 2006 podepsalo petici na podporu přijetí zákona o registrovaném partnerství 486 významných osobností veřejného života. 26. 1. byl návrh zákona o registrovaném partnerství schválen 45 senátorkami a senátory z 65 přítomných. 16. 2. zákon teatrálně vetoval prezident ČR Václav Klaus. 15. 3. zamítla Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR veto prezidenta ČR, zákon o registrovaném partnerství byl definitivně schválen jako první v postkomunistických zemích. 1. 7. vstupuje v platnost zákon o registrovaném partnerství. V poledne vstoupili po sedmiletém vztahu do partnerství jako první v ČR v Ostravě v obřadní síni magistrátu 26letý kuchař Pepa a 42letý železničář Karel. Matrikářka Jana Stančíková si při oficiální řeči neodpustila slova nadšení: "Už je to tady!" Prvními ženami byly opět v obřadní síni ostravského magistrátu 30letá prodavačka Štěpánka a 27letá pekařka Vendulka. 3. 7. uzavřeli na hradě Karlštejn registrované partnerství po 20 letech svého vztahu Pavel Vítek a Janis Sidovský. Během prvního měsíce platnosti zákona o registrovaném partnerství využilo možnost vstoupit do partnerství 49 gay a lesbických párů.


