
Česko :  
Jak jsme na tom?

10. 11. 2016

#Cesko2016



VÝKON VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ 

 — Garant: Karel Šimka 

#Cesko2016



V ČEM JSOU NAŠE VEŘEJNÉ INSTITUCE SILNÉ, 
A V ČEM SLABÉ?
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V ČEM JSME SLABÍ?

 — Chybí dlouhodobá  shoda o klíčových 
otázkách (infrastruktura, energetika aj.).

 —  Politický systém, zejména systém stran, je 
nestabilní a roztříštěný. A příliš často volíme.

 —  Mnoho věcí, zejména složitých, příliš dlouho 
trvá (stavební řízení, některá trestní řízení).

 —  Některé oblasti práva a správy 
jsou neúnosně složité a nepřehledné 
(daně, stavebnictví, ekologie, ochrana 
spotřebitele…).
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SLABINY: 1. NENÍ DLOUHODOBÁ SHODA

 — Referendum z října 2016 o poloze nádraží v Brně 
není platné, hlasovat přišlo 23‚83 % voličů. Pro 
závaznost byla třeba aspoň 35procentní účast. 
Z těch, co hlasovali, se 80‚94 % vyjádřilo proti 
přesunu. „Dle očekávání byla nižší účast, než bylo 
potřeba, nicméně stále je vysoký podíl lidí, kteří 
hlasovali proti odsunu. Další bitva skončila, další 
již rozehrané bitvy jsou před námi,“ uvedl na 
facebooku předseda Dětí Země Miroslav Patrik, 
jeden z iniciátorů referenda a zastánce nádraží 
v centru. (lidovky.cz, 9. 10. 2016)
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SLABINY: 2. NESTABILNÍ SYSTÉM STRAN

Celkem hlasy pro ODS a ČSSD (%)
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SLABINY: 3. SLOŽITÉ VĚCI MOC TRVAJÍ 

Dálnice v České Republice 
Stav k 19. 9. 2016
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SLABINY: 4. SLOŽITÉ A NEPŘEHLEDNÉ PRÁVO

 — Zákon o daních z příjmů:

 — Je z roku 1992 a do 20. 9. 2016 byl téměř 200x 
novelizován. Jen v roce 2016 (do 20. 9. ) šest 
novelizací.

 — Paragrafy 24 a 25 zákona (uznatelné 
a neuznatelné výdaje) jsou zcela nepřehledné, 
obsahují desítky jednotlivých dílčích ustanovení 
(výjimky, výjimky z výjimek, omezení výjimek 
z výjimek…).

 — Zákon navíc platí toliko „podmíněně“ (ve spojení 
s judikaturou Nejvyššího správního soudu, 
Ústavního soudu a v malé míře i SDEU).

#Cesko2016



V ČEM JSME SILNÍ?

 — Máme stabilní a vcelku robustní ústavní 
systém. 

 — Lidé se domohou svých práv, jen to někdy 
příliš dlouho trvá.

 — Veřejná správa je poměrně transparentní 
a funguje obstojně a civilizovaně.

 — Snažíme se zlepšovat, i když se to ne vždy 
zcela daří (korupce, elektronizace, veřejné 
zakázky).
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V ČEM JSME SILNÍ? 1. ROBUSTNÍ ÚSTAVA

 — Ústava a Listina základních práv a svobod 
byly novelizovány od roku 1993 pouze 9x, 
z toho 2x významně:

— zřízení 14 samosprávných krajů,

—  zavedení přímé volby prezidenta.

 — Nikdy jsme nečelili vážným pokusům o změnu 
formy vlády či rozložení sil mezi ústavními 
orgány (vyjma pokusu o poloprezidentský 
režim v 2. pololetí 2013 – „Zemanova“ vláda).
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 — Respektovanou roli ve společnosti hraje 
Ústavní soud, jeho význam v ČR se blíží 
Spolkovému ústavnímu soudu v SRN. Tvůrce 
„revoluce shora“ v právu po listopadu 1989. 
Ustál i kauzu Melčák, v níž vymezil hranice 
možností politiky.

 — I ostatní soudní instituce fungují zcela 
nezávisle  (byť ne vždy věcně ideálně) 
a nezažily vážné pokusy o ovládnutí politikou 
anebo jim dokázaly účinně čelit (kauza 
Brožová).

V ČEM JSME SILNÍ? 2. PRÁVA SE LZE DOBRAT
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V ČEM JSME SILNÍ? 3. JSME OTEVŘENÍ

 — Veřejná správa si, byť často nerada a pod 
velkým společenským tlakem, zvyká, že je 
službou veřejnosti, a nikoli „majitelem státu“. 
V bolestech se stává transparentnější, 
slušnější, civilnější, profesionálnější.

 — Veřejné instituce všeobecně fungují tak, že 
společnost se nejen nehroutí, ale v podstatě 
stabilně rozvíjí, byť v řadě ohledů pomaleji, 
než je její potenciál.

#Cesko2016



V ČEM JSME SILNÍ? 4. ZLEPŠUJEME SE

 — Veřejná správa se nebojí elektronizace a jiných „moderních 
vymožeností“, ale zavádí je pomalu, nesystematicky, 
neefektivně či ve vlnách (např. od CzechPointu již nic 
významně nového).

 — Korupce a zneužívání moci je průvodní znak politiky kdekoli ve 
světě a v každé době. Jsme však (už) schopni to reflektovat 
a snažíme se s tím (už) přiměřeně bojovat.

 — Česko má „nenápadný půvab“ civilní a vcelku slušné 
společnosti, jež si zbytečně málo věří, příliš vnímá to špatné 
a přehlíží dobré.
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