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Jaké kontroly a pojistky potřebujeme 
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Era svět, Praha, Jungmannovo náměstí 767


Moderuje:
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Jaké jsou recepty na konflikt zájmu, kontrolu politické moci a 
odpovědnou politiku? Mohou pomoci rekonstrukční zákony nebo jsou 
dnes irelevantní? A jaká další opatření se nabízí?

K této debatě jsme oslovili řadu osobností, které přispěly esejí či 
videokomentářem v průběhu května 2015.
Na dalších stránkách naleznete citáty z jejich příspěvků.
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Kompletní příspěvky k  debatě #Brzdy_moci najdete na webových stránkých 
www.frankbold.cz/brzdy-moci

Poděkování patří všem osobnostem, které postupně do debaty na téma #Brzdy_moci  
přispěli: 

Robert Basch, Hana Marvanová, Tomáš Sedláček, Vladimíra Dvořáková, Jiří Přibáň, Ondřej 
Císař, Karel B. Müller, Sean Heanly, Radek Vondráček, Martin Vidlák, Petr Pithart, Daniela 
Retková 

Priority:

1. Podstatně zpřesnit, zpřísnit inkompatibilitu podnikání a funkcí ve výkonné moci. 
Existuje dnes mnoho způsobů, jak to obejít. Zejména garantovat, že podnikání v 
médiích se zásadně neslučuje s funkcemi jak ve vládě, tak  i ve výkonných 
složkách samosprávy. Lex Babiš? Proč ne, i když se zpětnou účinností to 
samozřejmě nepůjde.


2. Státní zastupitelství je dnes - podle rozdělení jednotlivých článků 

do hlav naší ústavy - součástí moci výkonné. To je špatně.  
Nemusí být rovnou součástí moci soudní, nechť je tedy 

zařazeno zvlášť, v hlavě o jednom jediném článku.  Dokud 
se to nezmění, budou mít vlády vždycky jakoby 

ústavně-legitimní apetit státní zástupce mít tak či onak 
pod kontrolou. To bude svrchovaně aktuální právě 

teď: státní zástupci nesmí být pod tlakem scestných 
představ, že musí vždycky u soudů uspět. Od toho 

trestní soudy jsou - že se žalobce může mýlit.

3. Omezit spíše “nosiče” volebních kampaní (a 
snad i výlohy na odměny agenturám) než 
příspěvky stranám. Ty ovšem také. Billboardy 
se dají spočítat, zejména, kdyby nebyly 
povoleny vůbec. Příspěvky stranám se dají 
ošidit snadněji.

4.. Hledat důsažnější způsoby, jak 
veřejnoprávní média  uchránit před 
vlivem nejen politických stran, ale před 
politickou sférou vůbec. Přijde doba, 
kdy garance jejich nezávislosti a 
možná i sama jejich existence budou 
muset být zajištěny články v ústavě. 
Nečekejme na tu dobu, může být už 
pozdě.

5. Postupně  zjednodušit pravidla 
trestního práva procesního. Jinak 
soudy a s nimi i stát ztratí 
poslední věrohodnost.

PS. Co se z toho může dnes zdát 
upřílišené, bude zítra 
nedostatečné.

Petr Pithart, politik

K této debatě jsme oslovili řadu osobností, které přispěly esejí či 
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Na dalších stránkách naleznete citáty z jejich příspěvků.t





“Je třeba ctít právo a 
zákon, žádat jejich dodržování a dodržovat je. Zákon se nám nemusí líbit, ale 
svůj nesouhlas s ním musíme projevit jiným způsobem, než jeho porušováním. 
Podporuji programy, které respektují právo a ústavu, a odsuzuji ty, které jich nedbají. 
Jsem proti všem dobrodružným a neodpovědným konceptům, které vyvolávají sice dojem 
imponující síly, dávající občanům iluzi pevného vedení, které ale ve skutečnosti ohrožují 
jejich svobody, zpochybňují pravidla jejich soužití a ve svých důsledcích rozbíjejí celý těžce se 
rodící systém demokratických jistot.”

Václav Havel, projev k Federálnímu 
shromáždění, 14. dubna 1992


“...pro mnohé občany jsou strany spíš 

něco jako telefonní operátoři nebo 
zdravotní pojišťovny, než například 

místní sportovní klub, s nímž mohou 
být v denním kontaktu a vstoupit do 

něho a účastnit se jeho činnosti.  Z 
logiky věci vyplývá, že stejně jako 

ekonomické subjekty, takové strany 
potřebují silnou, nezávislou a rázně 

uplatňovanou regulaci a vysoký 
stupeň transparentnosti… “ 


Sean Hanley, University College 
London


“Přijímáme nové zákony a vzápětí 
zjišťujeme, že je lze obejít, nedodržovat, 
že chybějí sankce. Pro politiky je totiž 

výhodné nemít jasně nastavena 
pravidla, moci se rozhořčovat podle 

momentální politické situace. Vše se 
soustředí na jeden problém, jednu 

osobu a vše ostatní zůstává při 
starém.”


Vladimíra Dvořáková, Vysoká 

škola ekonomická

“V jádru problémů je 
obecný konflikt zájmů, 
kdy politici nemají 
ochranu proti 
přirozenému pokušení 
postavit dílčí zájmy (svoje 
osobní, spřátelených 
podnikatelů, lobbistů, 
spolustraníků) nad potřeby 
těch, které oficiálně zastupují. 
Tento konflikt zájmů je společným 
jmenovatelem jak pro problém 
velkého byznysu v politice, tak i 
klientelismu komunální politiky nebo 
vlivných stranických sponzorů.”

Robert Basch, Nadace Open Society 
Fund Praha





“Je zřejmé, že bez pravidel, která zajistí transparentní 
politickou hru, se věci nepohnou. Stejně jasné ale je, že 
to nezmění ani kritické zamýšlení se několika expertů 
nebo aktivistů z nevládních organizací. (...) Tady by 
měl směřovat zájem ze strany dnes existujících 
nevládních organizací, které sice bezesporu 
disponují rozvinutou akceschopností, 
kontakty a politickým know-how, ale 
zoufale jim chybí schopnost mobilizovat 
jednotlivce.”

Ondřej Císař, šéfredaktor 
Sociologického časopisu


“Pouze omezovaná a 
kontrolovaná moc je 
důvěryhodná. A protože ústavní 
systém „kontroly a rovnováhy“ se 
snadno zvrhává ve vlastní 
karikaturu, nedovedu si představit 
existenci zralé demokracie bez 
množství kontrolních a 
ochranných mechanismů na 
úrovni občanské veřejnosti, které 
politikům připomínají smysl a 
pravidla jejich povolání.”


Karel B. Müller, Vysoká 
škola ekonomická


“Střet zájmů je 

možné efektivně regulovat 
pouze bude-li jasné, která 

fyzická osoba vlastní firmy, které 
získávají veřejné zakázky u té či oné 

veřejné instituce. (...) Pokud je to ministr 
či náměstek, pak se jedná o střet zájmů, a 

je třeba přijmout pravidlo č. 2, že osoby, jež 
se podílejí na přípravě veřejných zakázek či 

rozhodování o vítězích soutěží o veřejné 
zakázky či osoby jim nadřízené nesmí mít 
jakýkoli vlastnický podíl ve společnosti, jež 
získala veřejnou zakázku.”

“Obdobně lze postupovat například v oblasti 

médií. (...) je třeba stanovit pravidlo, že žádná fyzická 
osoba nemůže přímo nebo nepřímo vlastnit více než 20 % 

společností, jež mají podíl na trhu více než 5 %. Takto to například 
funguje ve Francii.” 


      Radek Vondráček, Lexperanto

“Zlo není ani tak v člověku, jako v moci samotné.”
Není rozumné sednout si do auta, které nemá brzdy, byť je auto sebesilnější a 
sebevýkonnější.
Je tedy nutné, aby moc uměla svázat sama sebe, např. v podobě navrhovaných 
Rekonstrukčních zákonů. Hovoříme tu o moci bezmocných, tak jak o ní hovořil 
Václav Havel, tak jak je to konec konců smyslem křesťanství, a jakékoliv jiné 
síly, která se projevuje právě tím, že se sama sebe omezuje, a že má největší 
sílu v momentě, kdy je slabá.

Tomáš Sedláček, ekonom


“Moc má vždycky navrch před každou brzdou. 
V  politice musí ty brzdy existovat především 

v rozdělení mocí. Stále vidím velké mezery v 
moci soudní, kde nám chybí soudcovská 

samospráva a není dořešen zákon o 
státním zastupitelství. Tuto instituci, na 

rozdíl od řady českých politiků a 
Ústavy, považuji spíše za součást 

justice, než moci výkonné.”


Jiří Přibáň, Cardiff Univeristy


 

“V této malé zemi je vlastně docela jednoduché věci změnit. 
Musí být ale vůle těch, co rozhodují a hlavně musí být tlak 
obyčejných voličů.”
“Pokud nějaká strana má možnost dát do kampaně pět set 
miliónů korun, potom o volbách rozhodují hlavně peníze a 
tedy sponzoři. To je potřeba omezit.”

Hana Marvanová, Vraťe nám stát


