
Hrozí zpochybnění výsledků nadcházejících voleb
Termín prezidentské volby byl vyhlášen na 13.–14. 1. 2023, 
ale volbu již dnes předchází obavy. Ty vyplývají z nejasné 
interpretace zákona - Ministerstvo vnitra a Nejvyšší správ-
ní soud vydali vzájemně rozporná stanoviska ohledně 
otázky, zda jeden poslanec či senátor může podpořit více 
kandidátních listin. Pro potenciální kandidáty kvůli tomu 
může být sběr podpisů zákonodárců rizikový. Alternativ-
ně může kandidovat ten, kdo posbírá 50 000 podpisů od 
občanů. Toto číslo je problematické v případě předčasné 
volby (např. v návaznosti na úmrtí prezidenta), kdy je mezi 

vyhlášením voleb a termínem pro odevzdání kandidátních 
listin nepřiměřeně krátká doba. Tyto problémy mohou 
potenciálně vést k vyloučení některých kandidátů a mo-
hou narušit důvěru veřejnosti v průběh volby. Do budouc-
na mohou důvěru poškodit i politické střety při zavádění 
korespondenčního hlasování, které je součástí vládního 
programu. Experti poukazují, že přímá volba prezidenta 
je vzhledem k jeho ústavním pravomocem nekoncepční 
a považují za vhodné nastartování debaty, zda by nadchá-
zející přímá volba neměla být poslední.

Zpráva ke stavu
ústavního systému

Ve zkratce
Pro monitorovací období bylo typické, že dlouhodobé systémové otázky 
ustoupily z pozornosti veřejnosti i politiků, kteří měli plné ruce práce 
s probíhajícími krizemi. Experti nicméně upozorňují, že dlouhodobě ne-
řešené problémy se mohou brzy stát akutními. První takovou otázkou je 
hrozící zpochybňování výsledků prezidentské volby. Mezi ministerstvem 
a Nejvyšším správním soudem totiž panuje neshoda ohledně výkladu pod-
mínek pro registraci kandidátů. Dalším problémem jsou netransparentní 
rozhodovací procesy vlády a vznik legislativních návrhů. Omezení partici-
pace odborné veřejnosti i občanů sice může být pozitivní pro zdání soudrž-
nosti vlády, ale poškozuje důvěru ve vládnutí a snižuje kvalitu legislativní 
tvorby. Pracovní skupina proto do budoucna doporučuje posílení trans-
parence legislativního procesu, zlepšení ochrany oznamovatelů korupce 
a důraz na ochranu občanských práv při přijímání krizových opatření.

Prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D., JUDr. Lukáš Lev Červinka, JUDr. Maxim 

Tomoszek, Ph.D.

LEDEN—ČERVEN 2022

Pozitivní trendy 

 ↗ Kvalitní rozhodování správních 
soudů ve věcech pandemie.

Negativní trendy 

 ↘ Pokračující zneužívání prezi-
dentských pravomocí, konkrétně 
v případě milosti pro Baláka.

 ↘ Pravděpodobná nevyhnutelnost 
určité míry omezení základních 
práv v souvislosti s návratem 
covidu a dalšími krizemi.

 ↘ Přehlušení systémových otázek 
krizemi - např. reformy zákona 
o státním zastupitelství.

HROZBA!

Hlavní zjištění



Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran neplní svůj účel
Úřad, který má kontrolovat financování volebních kam-
paní a hospodaření politických subjektů, vznikl v roce 
2017. Po necelých pěti letech jeho fungování je již zřej-
mé, že v praxi nenaplňuje očekávané přínosy. Experti 
poukazují, že dohled nad hospodařením politických sub-
jektů je neefektivní a nevede k dostatečnému potírání 

nezákonných finančních praktik, v důsledku čehož má 
tak v současnosti dohledový systém největší dopady na ty 
subjekty, které jsou s ním součinné. Experti proto dopo-
ručují otevřít diskuzi nad zefektivněním nástrojů, které 
má Úřad v současnosti k dispozici, aby mohl lépe plnit 
svůj zamýšlený účel.

‚‚Naše instituce jsou silnější než např. na Slo-
vensku, protože mají větší důvěru veřejnosti. 
Prakticky se to projevuje v jejich schopnosti 
dohlížet na veřejnou správu a korigovat 
její fungování i v krizích. Dobře to ukázalo 
efektivní fungování správního soudnictví při 
kontrole protiepidemických opatření.‘‘ 
— Maxim Tomoszek

‚‚Úřad pro dohled nad hospodařením politic-
kých stran hlídá slušné kandidáty, ale padou-
chy ohlídat neumí. Vede to k delegitimizaci 
demokratických institucí.‘‘— Karel Müller

Doporučení expertů 
pro další období

1. Vyhodnotit a případně zahájit debatu o zrušení přímé volby 
prezidenta jako nesystémového prvku v rámci naší ústavy.

2. Upřednostnit v rámci čelení krizím nástroje, které jsou citlivé 
vůči občanským právům.

3. Provést systémové změny podporující oznamovatele korupce, 
protože kauza Dozimetr ukázala důležitost whistleblowingu.

4. Dodržovat Legislativní pravidla vlády a nezneužívat vypja-
té mezinárodně-politické situace k uzavírání tvorby zákonů 
před odbornou i širokou veřejností a ke krácení práv opozice.

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

Výkonná moc skrývá své rozhodovací procesy
Transparentnost rozhodovacích procesů vlády a mini-
sterstev je na tristní úrovni. Členové pracovní skupiny 
soudí, že vláda upřednostňuje udržování veřejného do-
jmu o koaliční jednotě před otevřeným a participativ-
ním procesem. Nezohledňování podnětů od akademiků, 
odborníků, neziskových organizací a občanů nicméně 
může mít zásadní negativní vliv na kvalitu výsledných 
zákonů. Nehledě na to, že dochází i k obcházení for-
málních procesů, které hlídají kvalitu zákonů, jako jsou 

připomínková řízení nebo hodnocení dopadů regulace. 
Samostatným varovným signálem je rovněž nedodržová-
ní Legislativních pravidel vlády ze strany vlády a jednot-
livých ministerstev. Posílení transparentnosti též umožní 
konstruktivnější zapojení opozice, sníží riziko nadužívá-
ní nástroje schvalování návrhů zákonů v prvním čtení ze 
strany vlády, a zjednoduší odhalování zásadních problé-
mů ve fungování veřejné správy, jako je například v sou-
časnosti kauza Dozimetr okolo Petra Hlubučka.
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