
Zpráva ke stavu 
občanských a politických práv

Ve zkratce

Rozhodovací činnost soudů a státních zastupitelství stabilně udržuje 
vysoký standard ochrany práva na informace, ovšem v oblasti svobo-
dy projevu soudy rozhodují značně formalisticky. Problémem jsou 
i neadekvátně vysoké sazby za verbální podporu terorismu. Hrozbou 
pro ochranu soukromí občanů je plošný preventivní sběr dat státem. 
Výkon práv ohrožuje i fenomén digitálního vyloučení, kterým je 
v důsledku prioritizované digitální transformace bez zachování 
adekvátních dostupných náhrad ohrožena významná část populace. 
Naopak v oblastech, kde je digitalizace potřebná pro usnadnění vý-
konu práv, jako je např. dálkové nahlížení do spisů, Česká republika 
zaostává. Nový stavební zákon ohrožuje vyvažování ochrany různých 
veřejných zájmů ve stavebním řízení.
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Pozitivní trendy 

 ↗ Stabilně velmi pozitivní přístup sou-
dů k ochraně práva na informace.

Negativní trendy 

 ↘ Malý zájem o problematiku digitál-
ního vyloučení v kontextu postupu-
jící digitalizace.

 ↘ Pasivita vlády ve vztahu ke zno-
vuzpřístupnění registru majetko-
vých přiznání politiků.

 ↘ Formalistní přístup soudů a stát-
ních zastupitelství k otázkám svo-
body projevu, který nedostatečně 
zohledňuje základní práva.

Hlavní zjištění

Ochrana osobních údajů
Práce se zdravotnickými daty, zejm. v kontextu plošných 
sběrů a zpracování dat v souvislosti s epidemií covidu, 
je nedostatečně právně ošetřena. Jedná se o obecný 
a závažný problém pro nakládání s citlivými osobními 
údaji - stát plošně a bez představy o budoucím využití 
sbírá a preventivně uchovává velké množství dat o svých 

občanech. Stát rovněž nereaguje na judikaturu Soud-
ního dvora Evropské unie například ve věci plošného 
zpracování provozních a lokalizačních údajů, které už 
svojí časově a místně neomezenou plošností odporuje již 
opakovaně judikovaným zásadám zpracování těchto dat 
pro potřeby bezpečnostních složek.

HROZBA!



Digitální vyloučení
Digitalizace může významně ulehčit činnost úřadům, 
i komunikaci se státem pro velkou skupinu osob. S po-
stupující digitalizací i běžných procesů však významné 
části populace, která nepoužívá digitální nástroje, jako 
jsou chytré telefony, práce s internetem nebo napří-
klad platební karty či bankovní účty, hrozí tzv. digitální 

vyloučení, tzn. omezená možnost interakce s veřejnou 
správou nebo čerpání služeb. Vzhledem k tomu, že vy-
užívání digitálních služeb je právem, nikoli povinností, 
mělo by být zachování snadných a dostupných nedigitál-
ních alternativ zohledněno při tvorbě legislativy.

Stavební zákon
Podle schváleného stavebního zákona, který brzy nabude 
účinnosti, si stavební úřad bude sám posuzovat veřejné 
zájmy, přičemž role zákonných garantů různých veřej-

ných zájmů, a zejm. pak občanské veřejnosti bude upoza-
děna. Ošetření ochrany veřejných zájmů je třeba ošetřit 
dříve, než nový stavební zákon nabude účinnosti.

Nedostatečná digitalizace
Zaostávání ČR v míře digitální transformace znesnad-
ňuje – v kontextu doby neúměrně – uplatňování práva 
veřejnosti na informace, resp. procesních práv účastníků 
řízení. Typickým příkladem jsou chybějící elektronické 

spisy, resp. odmítání úředníků umožnit do spisů nahlížet 
dálkově, což nutí občany cestovat do vzdálených sídel 
úřadů za účelem nahlédnutí do spisu.

„Znemožňování využít dálkového přístupu 
do spisů je umělou překážkou, která vyčerpá-
vá angažovanou veřejnost“ 
— J. Jelínková

„Postup veřejné správy vzhledem k pandemii 
byl natolik nekvalitní, že svou chaotičností 
a absencí odůvodňování rozhodnutí ohrožo-
val vládu práva.“ — J. Hořeňovský

Doporučení expertní skupiny 
pro další období 

1. Zajistit povinnost zohlednit v připravované legislati-
vě zaměřené na digitalizaci rizika digitálního vylou-
čení včetně zachování nedigitálních alternativ  
(např. v legislativních pravidlech vlády).

2. Revidovat trestné činy týkající se svobody projevu 
a výši sazeb.

3. Ukončit plošný sběr dat bez jasného účelu.

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

http://www.ochranademokracie.cz

