
  

Vláda chce obejít parlament
Vláda navrhla změnu ústavy, aby mohla vysílat bez souhlasu Parlamentu vojsko do ciziny na dobu 60 dnů pro 
ochranu života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky.
Vyslání armády do zahraničí je zásadní politickou otázkou. Vládní návrh nepodmiňuje vyslání souhlasem přijímajícího 
státu. Volnost zmocnění pro vládu vynikne ve srovnání s tím, že dnes ústava umožňuje vládě vyslat vojsko do mírové 
operace, ale váže to na rozhodnutí příslušné mezinárodní organizace (zpravidla Organizace spojených národů) a 
souhlas přijímacího státu. Fialova vláda chce právo vyslat armádu bez ohledu na OSN nebo stát, na jehož 
území bude armáda vyslána. Ale bez souhlasu dotčeného státu má tento stát právo na obranu a naše armáda bude 
armádou okupační.
Nevysloví-li po 60 dnech parlament souhlas, ale kvůli rozhodnutí vlády se naše armáda zaplete do bojových akcí, 
fakticky nás vláda vtáhne do války, a Parlament s tím již nic nenadělá. Do války se stát může dostat jednostranným 
rozhodnutím, ale ukončit ji jednostranně již nejde. Vláda navrhovanou změnou získá možnost obejít prezidenta jako 
vrchního velitele ozbrojených sil i Parlament jako ústavní orgán, který může vyhlásit válečný stav.

Povedeme poprvé v historii útočnou válku?
Důvody pro vyslání armády jsou vágní. Důvod ohrožení života a zdraví není vázán na to, že by mělo jít o naše 
občany. Ovšem ve světě jsou životy a zdraví lidí ohroženy pořád. Rovněž důvod ohrožení majetkových hodnot České 
republiky je sporný. Copak má získat vláda právo zaplést nás do války kvůli majetku?  Máme v zahraničí vůbec 
majetek, který stojí za válku? Občas se některý stát rozhodne pro znárodnění. Dříve to mohlo vést k válce. Stalo se 
tak roku 1956 po znárodnění anglo-francouzské společnosti Suezského průplavu Egyptem, což vyvolalo britský a 
francouzský útok na Egypt. Ani USA jejich útok nepodpořily. Válka kvůli majetku v cizině není válkou obrannou, ale 
útočnou.

Návrh změny ústavy přesouvá fakticky právo začít válku z parlamentu a prezidenta republiky, což jsou orgány 
s demokratickou legitimitou danou přímými volbami, na vládu, která volena není. Změna zvyšuje riziko zatažení 
našeho státu do války.
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