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J
iž několik dní žijí naši novináři 
tématem vládní krize, řeší se, 
jestli prezident odvolá minist-
ra, jestli Senát podá na prezi-
denta ústavní žalobu nebo zda 

Ústavní soud poskytne prezidentovi sta-
novisko k interpretaci Ústavy. Nikdy ne-
byli právníci v oboru ústavního práva ta-
kovými mediálními hvězdami jako právě 
teď. Téma, kterému se chci věnovat, sou-
visí s výše uvedeným jen okrajově, ale 
je výmluvným dokladem (ne)fungování 
české politiky. V novinách dne 15. 5. to-
tiž na úvodní stránce vyšel článek s vel-
kým titulkem „Tři sta zákonů spadne 
pod stůl“, který v souvislosti s vládní kri-
zí dovozuje, že se předložené návrhy zá-
konů již nestihnou projednat před volba-
mi do Poslanecké sněmovny a tudíž lido-
vě řečeno „spadnou pod stůl“. Po pravdě 
řečeno, některé, např. novela daňového 
řádu, si nic jiného nezaslouží. Ale jsou 
i jiné, třeba novela zákona o advoka-

cii, která na své schválení čeká už pěk-
ně dlouho. Nechci se však věnovat úrov-
ni a potřebnosti jednotlivých návrhů, ko-
neckonců strana, která by se zavázala, že 
po celé volební období nebude navrho-
vat ŽÁDNÝ nový zákon, by měla mé sym-
patie. Jen jsem se zasnila, co by se sta-
lo, kdybychom takhle žili všichni … práv-
níci …

Každý z nás, ať se věnujeme advokacii 
nebo jiné práci v justici, nepochybně tra-
dičně zná ten stres před odjezdem (ješ-
tě lépe odletem) na dovolenou nebo před 
plánovaným lékařským zákrokem, kdy 
zůstáváme v kancelářích do večerních 
hodin, abychom vše zvládli a odjeli s čis-
tým stolem. Co takhle příště nechat kli-
entské maily, soudní rozhodnutí, obžalo-
by i předvolání spadnout pod stůl? Ne-
reálná představa – nebo zvláštní způsob 
ukončení kariéry ... Je takový nesmysl če-
kat od zákonodárců totéž, co je automa-
ticky očekáváno od těch, co mají zákony 
interpretovat a aplikovat v praxi? 

Skutečnost, že čtyři měsíce (sic!) před 
volbami vychází varovná zpráva o ne-
možnosti zvládnout projednat a schvá-
lit asi 300 návrhů zákonů, není průvod-
ním jevem vládní krize, ale průvodním je-
vem demokracie v pojetí české politiky. 
Neshody mezi premiérem a ministry by 
v normální situaci nemohly znamenat za-
stavení práce poslanců. Takže buď se zá-
kony projednat nestihnou proto, že svých 
návrhů vychrlila vláda tolik, že by se ne-
stihly projednat krize – nekrize. Pak mě 
logicky napadá, proč vláda předkládá to-
lik návrhů, když i jejím členům musí být 
jasné, že jejich návrh „spadne pod stůl“. 
Představa, že by teď poslanci „zabra-
li“ a snažili se všechny připravené návr-
hy projednat a rozhodnout o nich, je asi 
stejně naivní, jako představa, že zavolám 
na soud a požádám o prodloužení lhů-
ty k odvolání, protože za měsíc začínají 
prázdniny a já se na ně musím připravit. 

Druhou variantou je, že zákon předlože-
ný stranou A nebude schválen poslanci 
ze strany B, přestože zástupci jich obou 
sedí v jedné vládě, protože ministři stra-
ny A se nepohodli s ministry za stranu 
B a poslanci za jednotlivé strany budou 
hlasovat tak, aby bylo vidět, že za svý-
mi ministry stojí. To je ale dost absurd-
ní představa, pak bychom nemuseli mít 
parlament a stačila by vláda. Přes to 
všechno považuji parlamentní demokra-
cii za nejlepší formu vlády. Jen jsem si ji 
kdysi představovala tak, že se moudří pá-
nové a dámy z různých stran a hnutí do-
mluví na takových zákonech, které spo-
lečnost potřebuje a vyžaduje. Zákono-
dárství se však stalo volebním tématem 
a místem mocenského boje, místo vše-
obecného konsenzu, přinášejícího dob-
rodiní většině, jsme svědky přeregulací 
a slibů, jak zrovna ta naše správná stra-
na po volbách vše zruší, znovelizuje a na-
hradí ještě něčím lepším, lhostejno, že to 
veřejnost nechce. Tak hezké prázdniny 
poslancům i všem ostatním. •
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