
Zdeněk Sloboda: nezávislý odborník?

Ve čtvrtek 16. 2. 2023 obdržela Aliance pro rodinu od předsedy Rady ČT, Karla Nováka,
posouzení stížnosti na reportáž “Pro všechny“. Tu odvysílala ČT v pořadu 168 hodin
dne 12. 6. 2022. Rada ČT dala zcela za pravdu Alianci pro rodinu a rozcupovala
vysvětlení Nory Fridrichové, kterou Rada ČT obdržela jako stanovisko vedení ČT.

Jedním z bodů stížnosti ze strany Aliance pro rodinu bylo pozvání údajně nezávislého
sociologa, Zdeňka Slobody, o němž už ČT zapomněla zmínit, že je zakladatelem,
aktivistou a LGBT lobbistou za platformu PROUD. Po zveřejnění kritiky ze strany Rady
ČT k neúplnému informování o tom, kdo pan Sloboda je, se proti Alianci pro rodinu
ohradil sám pan Sloboda s tím, že „NIKDY jsem se nepodílel aktivisticky a lobbisticky
na prosazování tzv. manželství pro všechny.”

Dovolte nám, abychom zveřejnili “audit” působení pana Slobody, který dokazuje pravý
opak.

V letech 2015 - 2021 byl předsedou Výboru pro sexuální menšiny, poradního orgánu
Rady vlády pro lidská práva. Mgr. Zdeněk Sloboda ve svém vyjádření uvádí, že členem
spolku PROUD, který sám založil, byl do roku 2022 a nikdy nebyl aktivní v prosazování
stejnopohlavního manželství.

V roce 2018 Mgr. Zdeněk Sloboda působil v pozici předsedy Výboru pro sexuální
menšiny (dále již jen „výbor”). Výbor v roce 2018 schválil témata pro činnost Výboru pro
sexuální menšiny, kde je prvním bodem 1) písm. A) : „ Zavedení manželství pro páry
stejného pohlaví s rovnými podmínkami v rodinných vztazích mezi manžely a dětmi,
majetkových právech, sociálních otázkách atd.”1

Taktéž v letech 2018 - 2021 působil jako předseda Výboru pro sexuální menšiny, kde se
ve spolupráci s vládní zmocněnkyní pro lidská práva prof. Válkovou podílel na vzniku
návrhu Vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBTI+ lidí v
ČR 2021-2026.2 Tento dosud neschválený návrh mimojiné obsahuje „Opatření 2.1.1 -
Umožnit vstup do manželství stejnopohlavním párům” ukládající Ministerstvu

2Návrh vládní strategie rovnosti a odstraňování variér důstojného života LGBTI+ lidí v ČR 2021-2026,
dostupné
online:https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/sexualni-mensiny/ze-zasedani-vyboru/Strategie_-Barie
ry-LGBTI-zivota-v-CR_2021-2026_MPR_1.pdf

1Témata pro činnost Výboru pro sexuální menšiny, dostupné
online:https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/sexualni-mensiny/Temata-pro-cinnost-Vyboru-pro-sexu
alni-mensiny.docx
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spravedlnosti do měsíce června roku 2022 „(P)ředložení změny občanského zákoníku a
dalších souvisejících zákonů uzákoňující manželství pro stejnopohlavní páry.”3

V případě témat činnosti Výboru je teoreticky možné, že pan Sloboda nebyl ve
prospěch zařazení bodu 1 písm. A), ale je poněkud zvláštní, že pokud s tímto směrem
činnosti Výboru nesouhlasil, proč nadále pokračoval v pozici předsedy a spolupodílel se
na přípravě rozsáhlého a koncepčního materiálu Vládní strategie rovnosti a
odstraňování bariér důstojného života LGBT+ lidí v ČR 2021-2026 obsahující opatření
ukládající předložení novely občanského zákoníku.

Dále věrohodnost tvrzení Mgr. Slobody snižuje fakt, že předsedal Výboru jako zástupce
akademické obce. V popisku na oficiálních webových stránkách Úřadu vlády ČR byly v
letech 2015 - 2021 uvedeny tyto údaje: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd,
Sociologický ústav AV ČR, Univerzita Palackého. O skutečnosti, že je Mgr. Sloboda
členem statutárního orgánu Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, z. s.,
(PROUD) od 3. 3. 2014 do 30. 4. 2018 a od 10. 2. 2019 do 31. 12. 2020 na oficiálním
webu Úřadu vlády ČR absentuje.4 Zároveň od roku 2017 v ČR působí iniciativa Jsme
fér.5 Spoluzakladatelem iniciativy Jsme fér je organizace Platforma pro rovnoprávnost,
uznání a diverzitu, z. s.6, (PROUD) kde tou dobou působil v pozici člena statutárního
orgánu (jednatele) právě Mgr. Sloboda.

Z výše uvedeného lze dovodit, že Mgr. Zdeněk Sloboda byl součástí projektu iniciativy
Jsme fér v letech 2017 - 2018 a v letech 2019 - 2020, ačkoliv za iniciativu veřejně
nevystupoval.

Bez komentáře již ponecháme, jaké složení organizací a názorová „pluralita” existuje v
poradním orgánu Výboru pro sexuální menšiny.

6 https://www.jsmefer.cz/kdo_jsme
5 https://www.jsmefer.cz/v_liberci_odstartovala_kampan_jsme_fer
4 https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=759368&typ=UPLNY

3 Návrh vládní strategie rovnosti a odstraňování variér důstojného života LGBTI+ lidí v ČR 2021-2026, str.
31, dostupné online:
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/sexualni-mensiny/ze-zasedani-vyboru/Strategie_-Bariery-LG
BTI-zivota-v-CR_2021-2026_MPR_1.pdf
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