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Co s tím?
Přesto, že je prezident nejvyšším ústavním činitelem naší země, nemůže se chovat zcela podle své libovůle. To, zda hlava
státu překračuje své pravomoce, které mu dává Ústava, je potřeba neustále hlídat. V případě, že k takovému překročení
dojde, je jediným řešením ústavní žaloba za velezradu. Podle současné úpravy ji ale musí schválit tři pětiny Senátu
i Sněmovny. Přesto se každý z nás může podílet na nezbytné kontrole jednání prezidenta republiky. Jak?

Volte zodpovědně!
Od roku 2012 je prezident ČR volen přímo občany. I vy se tedy svým hlasem můžete podílet na tom, kdo tuto funkci
zastává. Jděte k volbám, volte zodpovědně a inspirujte své přátele k volbě demokratických politiků.
Zkusme si vzít ponaučení ze slov pana prezidenta Havla: Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují,
že všechno vyřeší za vás. Takoví lidé chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok. Žádám vás snažně, abyste
nepodpořili ty, kteří mají diktátorské sklony, příliš často mění názory, nejsou schopni se domluvit s jinými, nabízejí různá
dobrodružná, nepromyšlená a nezodpovědná řešení, a kteří by se nejraději vrátili k centralistickému řízení všech našich
společných věcí.

Sledujte prezidentovy aktivity

Jak prezident vystupuje směrem k občanům? Volí slova, která spojují anebo naopak rozdělují?
Jak prezident spolupracuje s médii? Má respekt k jednomu z pilířů demokracie a nebo na něj útočí?
Kdo jsou prezidentovi nejbližší spolupracovníci? Obklopuje se prezident důvěryhodnými lidmi? Čí zájmy oni
zastupují?
S kým se prezident stýká, kdy a z jakého důvodu? Udržuje prezident korektní vztahy s ostatními státníky, ať
z Česka či jiných zemí?
Jaké zájmy prezident hájí? Jakým lidem a jakým zemím jeho kroky nejvíce prospívají?

Dejte najevo nesouhlas
Pokud je jasné, že prezident překračuje své pravomoci, nebojte se na to hlasitě upozornit. I kdyby to nakonec nevyšlo,
je důležité jasně říct, že porušování ústavy a překračování pravomocí je nepřijatelné! Jak vyjádřit nesouhlas?

Na sociálních sítích. Sdílejte kritické (ale vždy jen kvalitní) články, otevřené dopisy nebo pozvánky na protestní
akce. Na sítích se neuchylujte k nadávkám! Agrese znemožňuje diskuzi a naději na změnu. 
Napište dopis a upozorněte poslance a senátory, že jste nespokojeni. Oni jsou vaši zástupci v politice a právě oni
mají možnost to řešit. 
Jděte na demonstraci či happening. Nevíte, že by se nějaká konala? Tak ji zorganizujte. 

Chcete aktivně pomáhat s rozvojem občanské společnosti? Zapojte se!

Chcete udělat ještě více? U říjnových voleb do Poslanecké sněmovny volte takovou stranu, která se zavázala, že prosadí
jednodušší podání ústavní žaloby na prezidenta.
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