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Hlavní zjištění
Vládní opatření jsou přijímána v nouzovém
stavu a v rozporu s principy právního státu
Nouzový stav je stavem mimořádným, svou povahou by tedy měl být
přechodný. Dlouhodobějším řešením jsou legislativní změny, které umožní lepší zvládnutí pandemické situace způsobem šetrnějším k základním
právům. Návrh svěřit omezování základních práv hlavnímu hygienikovi
nicméně nebyl změnou k lepšímu a je dobře, že od něj bylo upuštěno. Kromě dlouhodobějšího rámce pro boj s pandemií je také žádoucí
promítnout do ústavního zákona o bezpečnosti ČR a krizového zákona
dosavadní zkušenosti. Důležité je zejména důsledné odůvodňování opatření, proporcionalita v omezování základních práv, odpovědnost za škody
způsobené opatřeními a jasné vymezení kompetencí státních orgánů.
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Negativní trendy
↘ Neobvykle brzké
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Prezident nezvykle brzy vyhlásil volby
Prezident 28. prosince vyhlásil sněmovní volby na 8.

ně. Den vyhlášení voleb se totiž počítá za začátek předvo-

a 9. října 2021. Vyhlášením voleb v předstihu 9 měsíců se

lební kampaně, na což se vážou povinnosti jako je limit

výrazně odchýlil od praxe svých předchůdců, kteří volby

90 milionů Kč na kampaň. Členové Pracovní skupiny by

vyhlašovali s asi čtyřměsíčním předstihem. Experti pouka-

uvítali změnu zákona v tom, aby byla kampaň určena jako

zují na důsledky vzhledem k regulaci předvolební kampa-

období pevně stanoveného počtu dnů před datem voleb.

Soudy nedostatečně přezkoumávají mimořádná opatření
Svým usnesením ve věci návrhu skupiny senátorů na

neplatná usnesení vlády nelze přezkoumat v řízení o ab-

zrušení zákazu zpěvu a omezení počtu účastníků boho-

straktní kontrole norem, což výrazně omezuje přezkum

služeb Ústavní soud fakticky podpořil postup vlády, která

rychle se měnících opatření. Experti naopak pozitivně

opakovaně vydává prakticky stejná opatření s pouze

hodnotí, že soudy opakovaně upozorňují na nutnost

drobnými úpravami. Ústavní soud se vyjádřil, že již

odůvodňovat přijatá opatření.
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pozbytí účinnosti takového opatření (byť při nahrazení obsahově
stejným či podobným) vede k zastavení řízení, je fakticky nemož-

1. Zákon by měl jasně stanovit počet

né dosáhnout jejich meritorního přezkumu. ÚS sice umožňuje,

dnů trvání předvolební kampaně,

aby navrhovatel opakovaně rozšiřoval svůj návrh, to však na něj

aby délka kampaně nebyla závislá

klade poměrně vysoké nároky.“ —Jaroslav Benák

na volné úvaze prezidenta.

„Zásadním problémem je prohlubování nedůvěry mezi stát-

2. Je potřeba zvýšit právní kulturu

ními orgány a obyvateli – stát nedůvěřuje občanům a není

relevantních orgánů, aby přijímaná

schopen je motivovat k aktivnímu zapojení do boje s pande-

opatření sledovala legitimní cíle,

mií; představitelé státu jednají vzájemně rozporně, což je pro

byla jasná, předvídatelná a zákonná.

občany matoucí; velmi negativním trendem je rovněž vysoká
intenzita šíření dezinformací spojených s očkováním, pan-

3. Zkušenosti s dosavadním průběhem

demií, opatřeními atd., neboť to také snižuje ochotu přijatá

pandemie by měly být promítnuty

opatření dodržovat.“ —Maxim Tomoszek

do relevantních zákonů.

Další reporty expertních skupin najdete na www.ochranademokracie.cz. Pokud ještě nejste členem Sítě k ochraně demokracie, přidejte se a reporty vám budeme posílat.

