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Stručný popis zachycené hrozby:
Vláda nemá právo v rozporu s vůlí Poslanecké sněmovny vyhlásit nouzový stav. Opětovným
vyhlášením obchází nesouhlas poslanců s prodloužením nouzového stavu a narušuje princip dělby
moci. Iniciátor výzvy navrhuje ostatním členům Sítě, aby vyzvali vládu, poslance a senátory k
nápravě protiprávního stavu. Zákonodárci by měli okamžitě učinit kroky k tomu, aby nezbytná
protiepidemická opatření vlády byla v souladu s právem a ústavním pořádkem.

V čem spočívá možné ohrožení demokratického principu:
Poté, co vláda požádala dne 11.2.2021 Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu
(vyhlášeného dne 30.9.2020 - pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s
prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky1) a ta jej
zamítla, vláda dne 14.2.2021 vyhlásila nouzový stav (opět pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na
území České republiky2) s tím, že se jedná o jinou situaci, nouzový stav vyhlášený na žádost
hejtmanů, kteří vládu podle ust. § 3 odst. 5 krizového zákona o vyhlášení požádali.

Vláda nemá zákonné právo v rozporu s vůlí Sněmovny vyhlásit nouzový stav. Přesto tak učinila.
Dochází tak k zásadnímu narušení ústavního pořádku České republiky a zásadnímu precedentu, že
se vláda nemusí zodpovídat Sněmovně při omezování základních lidských práv.

Jaké kroky autor výzvy navrhuje k odvrácení hrozby a jak se mohou zapojit další členové Sítě:
Veřejná výzva vládě, poslancům a senátorům, aby okamžitě učinili kroky k tomu, aby nezbytná
protiepidemická opatření vlády byla v souladu s právem a ústavním pořádkem.

Oceníme, když tuto výzvu přepošlete svým známým, budete ji sdílet na sociálních sítích nebo
napíšete politikům.

Podklady a odkazy, ze kterých autor výzvy čerpá:
K vyhlášení nového nouzového stavu je nutná nová situace, říká právník, Novinky.cz, 12.2.2021,
on-line:
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/k-vyhlaseni-noveho-nouzoveho-stavu-je-nutna-nova-
situace-rika-pravnik-40350859

Nové vyhlášení nouzového stavu je podle právníků nyní protiústavní, České noviny, 14.2.2021,
on-line:

2 https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY8RNZYQ
1 https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTXK4WF6
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https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nove-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-je-podle-pravniku-nyni-prot
iustavni/1996268

Stanovisko skupiny expertů Sítě k ochraně demokracie k vyhlášení nouzového stavu ze dne
14.2.2021:

„Postup vlády, kdy dne 14.2.2021 vyhlásila nouzový stav s odkazem na žádost hejtmanů, je v rozporu
s ústavním pořádkem ČR. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR nevylučuje možnost, že by po nesouhlasu
Poslanecké sněmovny s prodloužením nouzového stavu vláda mohla vyhlásit další nouzový stav, ať již
s určitým časovým odstupem, během nějž se např. změní okolnosti, nebo vyhlásit nouzový stav pro
jinak vymezené území, s jiným rozsahem omezovaných práv, apod. To však není případ nově
vyhlášeného nouzového stavu, neboť ke změně okolností nedošlo, a jedná se tudíž o stejnou
skutkovou podstatu. Žádost hejtmanů sama o sobě obsahové vymezení nouzového stavu nijak
nemění. Jedná se proto fakticky o pokračování původního nouzového stavu, a vláda tak obchází
nesouhlas Poslanecké sněmovny s jeho prodloužením, čímž popírá kontrolní funkci Sněmovny a
narušuje princip dělby moci. Postup vlády zakládá nebezpečný precedent. Ústavní pravidla nelze dát
stranou, kdykoli se to orgánům veřejné moci hodí.”
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