
Ve zkratce

Nezávislá média jako hlídací pes 
demokracie umožňují veřejnosti 
kriticky posoudit, jakým způso-
bem je vykonávána státní moc. 
Během prvního pololetí 2020 
fungování médií ovlivnila nejen 
pandemie koronaviru. Došlo ke 
zvolení nových a problematických 
členů Rady ČT a k obecnému 
zhoršení ve fungování mediálních 
rad. Zejména fungování Rady 

ČTK je ohrožováno chováním 
některých jejích členů. Důležitým 
tématem období se staly dezin-
formace a snahy zabránit jejich 
šíření. Facebook spolupracuje na 
ověřování zpráv s agenturou AFP 
a nový spolek NELEŽ pomáhá 
firmám vyhýbat se publikování 
reklamy na dezinformačních 
webech. Zástupci veřejnoprávních 
a státních institucí začali ve větší 
míře poskytovat informace jen 
jimi zvoleným médiím. Mluvčí 
ČRo neodpovídá na dotazy někte-

rých novinářů a Vláda ČR omezila 
přístup médií na tiskové konferen-
ce. Koronavirus urychlil trendy 
na mediálním trhu; klesly prodeje 
tištěných médií a zvýšila se sledo-
vanost online zpravodajství. Byl 
spuštěn nový zpravodajský kanál 
CNN Prima News a skupina PPF 
Petra Kellnera koupila společnost 
CME včetně televize Nova.
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Zpráva ke stavu
ústavního systému

Ve zkratce

Nejzásadnější ústavní události v první polovině roku 2021 
souvisí s opatřeními ke zmírnění epidemie COVID-19. 
Vážným problémem je vyhlášení obsahově totožného 
nouzového stavu po neschválení jeho prodloužení Posla-
neckou sněmovnou. Principy právního státu narušuje 
vydávání opatření, jejichž nezákonnost je představitelům 
veřejné moci, kteří je vydávají, předem zřejmá, což do-
svědčují vyjádření tehdejšího ministra zdravotnictví. Va-
rovným signálem je rezignace bývalého nejvyššího státní-
ho zástupce Pavla Zemana v reakci na údajný dlouhodobý 
tlak ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Kriticky 
lze dále hodnotit pokračující omezování participačních 
práv a akceptaci těchto omezení Ústavním soudem.
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Pozitivní trendy 

 ↗ Posílení kontrolních kompetencí soudů koncen-
trací stížností ohledně opatření ke zmírnění epi-
demie k Nejvyššímu správnímu soudu po přijetí 
pandemického zákona.

 ↗ Aktivní přístup soudů v přezkumu mimořádných 
opatření ke zmírnění epidemie včetně vyžadová-
ní kvalitního a podloženého odůvodnění opatře-
ní přijímaných během nouzového stavu, čímž je 
aktivně hájen princip zákazu libovůle.

 ↗ Zrušení částí volebního zákona Ústavním 
soudem s cílem posílit poměrnost volebního 
systému; následné rychlé přijetí nové úpravy 
souladné s nálezem Ústavního soudu a v dobré 
kvalitě Parlamentem ČR.

Negativní trendy

 ↘ Vědomá ignorace principů právního státu, 
zejména zákonnosti, ze strany vlády v souvislosti 
s řešením epidemie COVID-19. Zejména se jedná 
o vyhlášení nového nouzového stavu po jeho 
zrušení Poslaneckou sněmovnou a dále výroky 
ministra zdravotnictví, že mimořádná opatření 
jsou vydávána s vědomím, že jsou v rozporu se 
zákonem a že je soud patrně zruší a že budou 
vydána opětovně bez nápravy.

 ↘ Tlak na Nejvyššího státního zástupce Pavla Zema-
na ze strany ministryně spravedlnosti Marie Be-
nešové, který vyústil v jeho rezignaci z důvodu, že 
nelze za takového tlaku řádně vykonávat mandát.

 ↘ Jednání prezidenta republiky v kauze Vrbětice 
v rozporu se zájmy České republiky.
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Možné ohrožení nezávislosti a důvěryhodnosti justice
Tlak na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana ze 
strany ministryně spravedlnosti Marie Benešové vedl 
podle jeho slov k jeho rezignaci, kdy uvedl, že nemůže 
v takovém prostředí vykonávat řádně svůj mandát. To 
je varující, neboť takové jednání ohrožuje nezávislost 

státního zastupitelství a poškozuje důvěru v exekutivu 
i v justici. Vztah ministryně spravedlnosti k bývalému 
nejvyššímu státnímu zástupci ilustruje širší problém ne-
respektování ducha Ústavy a principům právního státu 
ze strany vlády.

Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci tzv. ekologických spolků
Ústavního soud vydal problematický nález Pl. ÚS 22/17, 
kterým došlo k omezení účasti tzv. ekologických spolků 
ve správních řízeních. Ústavní soud bez racionálního 
zdůvodnění akceptoval zásadní zúžení procesních práv 
ekologických spolků, a odchýlil se od dříve formulova-
ného zákazu snížení již dosažené procedurální úrovně 

ochrany základních práv a svobod (Pl. ÚS 36/01). Tento 
nález byl jen jedním z řady projevů obecnějšího trendu 
směřujícího k omezování participačních práv ve pro-
spěch ekonomických faktorů, což se projevilo třeba i při 
přijetí nového stavebního zákona.

Ignorace principů právního státu
Zásadním problémem v oblasti ústavního pořádku 
je nerespektování principů právního státu, zejména 
zásady zákonnosti a dělby moci, ze strany vlády a orgá-
nů moci výkonné. To se v rámci přetrvávající pandemie 
COVID-19 projevilo zejména ve způsobu, jakým pro-
bíhalo vyhlašování nouzového stavu a mimořádných 
opatření. Nejvýznamnějším zásahem do principů práv-

ního státu bylo únorové obejití nesouhlasu Poslanecké 
sněmovny s prodloužením nouzového stavu vyhlášením 
nového nouzového stavu s totožným obsahem, což bylo 
v rozporu s Ústavou. Zcela neakceptovatelné je dále pro-
hlášení ministra zdravotnictví, že mimořádná opatření 
byla vydávána s vědomím toho, že jsou v rozporu se 
zákonem a že tedy budou patrně zrušena soudy.

„Dochází k vyhrocení již déle patrného trendu: snahu 
o rozklad právního státu a podvrácení republiky 
soukromými zájmy (tzv. state capture).“
—Prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.

„Ústavní soud akceptoval zásadní zúžení procesních 
práv tzv. ekologických spolků a odchýlil se od dříve 
formulovaného zákazu snížení již dosažené proce-
durální úrovně ochrany základních práv a svobod. 
Tento nález byl jen jedním z řady projevů obecnějšího 
trendu směřujícího k omezování participačních práv 
ve prospěch ekonomických faktorů.“
—JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

Doporučení expertní skupiny 
pro další období 

1. Vyšší míra nezávislosti soustavy státního 
zastupitelství na vládě.

2. Důraz na požadavky kvalitního, racionál-
ního a vědecky podloženého odůvodnění 
opatření přijímaných výkonnými orgány 
moci.

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

Hlavní zjištění

HROZBA!
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