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Křeček ombudsmanem
V únoru 2020 byl do funkce ombudsmana zvolen Stanislav Křeček. Být ombudsmanem, tedy veřejným ochráncem práv,
znamená hájit základní lidská práva každého z nás, naslouchat stížnostem a řádně je prošetřovat, pokud je zde
podezření, že byla něčí práva porušena. Tuto respektovanou a zodpovědnou roli do roku 2020 zastávala Anna Šabatová.
Jako její nástupkyně byla navržena Helena Válková (ANO), která ovšem kvůli kontroverzím z dob komunistického režimu
nakonec nominaci sama odmítla. Prezident Zeman navrhl jako dalšího kandidáta právě Stanislava Křečka, který je znám
svými výroky podporující stereotypy namířené proti menšinám a celkovou relativizací lidských práv. Není mu cizí ani
šíření dezinformací, nebo dokonce popírání smyslu úřadu veřejného ochránce práv.
V únoru Křeček dostal od poslanců těsnou většinu odevzdaných hlasů. Zvolení nebylo pozitivně přijato velkou částí
veřejnosti, i samotnou bývalou ombudsmankou Annou Šabatovou. Ta měla s novým ombudsmanem významné spory
ještě v době, kdy byl jejím zástupcem v úřadu veřejného ochránce práv. Stanislav Křeček například dlouhodobě tvrdil, že
diskriminace prakticky neexistuje, uvedla Anna Šabatová pro Český rozhlas. Kritický hlas zaznívá i z řad opozičních stran
Pirátů, ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09: Veřejný ochránce práv je tady od toho, aby se zastával slabších, menšin, lidí, kteří to
potřebují. Pan Křeček se naopak velmi jasně vyjadřuje proti těmto lidem, často jsou jeho názory až rasistické, řekla
předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.
Minulost a současnost ombudsmana Křečka
Nesrovnalosti okolo Stanislava Křečka sahají až do totalitní komunistické éry, dodnes nedokázal uspokojivě
vysvětlit své aktivity v této době. V osmdesátých letech ve svých knihách oslavoval tehdejší zřízení a komunisty
řízené volby. Volební systémy podobné tomu, jaký nyní využívá Česko, naopak kritizoval. Mimo jiné prohlásil,
žesocialistická demokracie je historicky nejvyšším typem demokracie.
V roce 1998 vyšlo najevo, že neoprávněně používal vysokoškolský titul JUDr.
Po měsíci v úřadu se začaly obavy naplňovat. Ombudsman odmítá prošetřit stížnosti na chování vlády a dotčenou
agendu odebírá své zástupkyni Monice Šimůnkové, která se měla věcí zabývat. Například případ zákazu
přítomnosti otců u porodu v době protiepidemických opatření na jaře 2020, neměl vůli nikterak vyšetřovat a smetl
stížnosti ze stolu. Podle jeho slov v rozhovoru pro týdeník Respekt, zde nebylo co šetřit.
Podobný scénář se opakuje v lednu 2021, zástupkyně Monika Šimůnková je odvolána ze tří vládních lidskoprávních
rad poté, co odmítla na Radě vlády hájit stanoviska ombudsmana, která byla diskriminační a na hraně rasismu.
Před zvolením Stanislava Křečka ombudsmanem jsme varovali na začátku února 2020, bohužel formou, která neměla
kýžený efekt.
Na všechny pochybné kroky Křečka v čele úřadu upozorňuje i otevřený dopis, který podepsalo více, než 300 právníků.
Vadilo jim hlavně to, že se ombudsman při vyřizování stížností neřídí odborností právníka, ale svými dojmy a názorem
většiny, který zřejmě odvozuje ze svého facebookového fanklubu.
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