Závazek k ochraně demokratických hodnot
Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy
Kdo za závazkem stojí?
Dokument společně šíří dobrovolníci sdružení okolo iniciativ Společně to dáme, Milion chvilek pro demokracii a Mantinely demokracie. Na přípravě textu se podíleli právníci, politologové a další experti, kteří vyhodnocují výzvu Mantinely
demokracie (Marek Antoš, Maxim Tomoszek, Michal Pink, Jan Motal, Lukáš Kraus a další).
Co se stane, když závazek jako kandidát do Senátu podepíši?
Podepsaný závazek odevzdáte buď dobrovolníkovi, který Vás kontaktoval, nebo v elektronické podobě (sken či fotku
podepsaného závazku) odešlete na mail info@chvileprosenat.cz. Informace o Vašem podpisu se následně objeví
na webu www.chvileprosenat.cz. (Rozklikněte obvod, v němž kandidujete, a pod Vaším jménem v kolonce Závazek
k ochraně demokratických hodnot by mělo být uvedeno “podepsal/a”.) Informaci o Vašem podpisu budou v rámci
svých možností prezentovat všechny iniciativy, jejichž dobrovolníci se na práci se závazkem podílejí. Budeme rádi,
když o svém podpisu informujete i své příznivce na sociálních sítích či webu. Děkujeme!
Bude po mně naplňování závazku někdo vymáhat?
Závazek samozřejmě vymahatelný není. Spoléháme na to, že svůj podpis myslíte vážně a v případě Vašeho zvolení
budete všechny body závazku opravdu důsledně dodržovat.
Co z podpisu závazku budu mít?
Kromě dobrého pocitu a důvěry svých voličů můžeme slíbit jen to, že informaci o Vašem podpisu zveřejníme na webu,
který budeme různými způsoby propagovat. Dáme také vědět všem našim příznivcům. Při podpisu závazku se můžete vyfotit s dobrovolníkem, který Váš postoj určitě rád sdělí ostatním voličům a voličkám ve svém okolí.
Kde se obsah závazku vzal?
Obsah závazku vychází z Ústavy a Vašich kompetencí v roli budoucího senátora či senátorky. Shrnuje oblasti, v nichž
můžete přispět k ochraně demokracie v České republice.
Můžete mi vysvětlit, co jednotlivé body závazku znamenají?
Ale ovšem. Tady je vysvětlení všech bodů závazku:
1. Kandidát bude hlasovat jen pro zákony, které jsou v souladu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod. Pokud by byl zákon navzdory protiústavním částem schválen, navrhne jeho zrušení u Ústavního soudu.
2. Kandidát se nezavazuje podpořit či nepodpořit zákon o obecném referendu (tedy obecný zákon, který
řekne, jak mohou občané rozhodovat o běžných politických otázkách jako např. protikuřácká opatření).
Nevyjadřuje ani postoj pro či proti členství v mezinárodních organizacích jako jsou NATO či EU. Zavazuje se
pouze k tomu, že ústavní zákon o obecném referendu podpoří jedině v případě, že bude obsahovat jasné
záruky proti jeho zneužití, tedy a) nebude o nás moci rozhodnout hrstka občanů - tj. stanovení minimální
účasti v referendu a minimálního počtu hlasů pro přijetí rozhodnutí; b) nebude možné rozhodovat o základech naší demokracie jako je třeba existence Sněmovny, Senátu či Ústavního soudu; c) nebude možné
rozhodovat ani o vstupu či vystoupení z mezinárodních organizací či institucí. Tyto zásadní otázky by měly
být rozhodovány přímo občany jen za podmínek, na kterých se shodne Sněmovna i Senát, tedy speciálním

ústavním zákonem, jak tomu bylo např. v roce 2003 při hlasování o vstupu do EU. Další výhrady či poznámky k tomuto bodu může kandidát vepsat do pole se vzkazem ve spodní části závazku.
3. Kandidát se nezavazuje k podpoře či nepodpoře změn Ústavy, které by měnily politický systém (např.
na systém většinový). Zavazuje se pouze k tomu, že bude hlasovat jen pro takové změny volebních zákonů,
které jsou v souladu s Ústavou (např. u voleb do Sněmovny musí být respektována zásada poměrného
zastoupení). Pokud by byl zákon navzdory protiústavním částem schválen, podá návrh na jeho zrušení u
Ústavního soudu.
4. Kandidát se zavazuje podpořit jen takové kandidáty na ústavního soudce, kteří mají potřebnou odbornost.
5. Kandidát se zavazuje, že nepodpoří omezení práv opozice ve Sněmovně.
6. Kandidát bude ochraňovat nezávislost státního zastupitelství vůči vládě i Poslanecké sněmovně.
7. Kandidát se zavazuje, že nepodpoří změnu právního postavení veřejnoprávních médií, která by ohrozila
jejich nezávislost na vládě či Parlamentu. Nepodpoří tedy např. takovou změnu, která by vedla k tomu, že
by veřejnoprávní média přišla o nezávislý zdroj financování a byla závislá na rozhodnutí o příspěvku ze
státního rozpočtu. Závazek nijak neomezuje případné aktivity kandidáta ke zvýšení kvality obsahu médií a
jejich kontroly.
Jsem jen obyčejný občan, jaké mám právo po někom chtít podpis?
O možnosti podpisu závazku jste se zřejmě dozvěděli přes jednu z iniciativ Společně to dáme, Milion chvilek pro demokracii nebo Mantinely demokracie, na facebooku Chvíle pro Senát či přes další organizace či jednotlivce, které tato
akce zaujala. To určitě neváhejte sdělit i svému kandidátovi! Můžete také zdůraznit, že je vaše činnost zcela dobrovolná a že vás jako aktivního občana postoje kandidátů prostě zajímají. Oslovit kandidáta máte totiž právo už z titulu
toho, že jste volič. Takže žádný strach a hodně štěstí!
Mám podnět, něco mi není jasné…
V tom případě prosím napište na e-mail info@chvileprosenat.cz. Vaše případné námitky a dotazy rádi zodpovíme.

