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Co s tím?
Spravedlnost je červená nit, která prochází celou naší společností. Bez ní není možná demokracie ani svoboda. Dotýká se
úplně každého z nás. Dokud nebude spravedlnost klíčovou hodnotou, kterou jako společnost vyznáváme a která je pro
nás samozřejmostí v každodenním chování, tak do té doby bude nezávislost justice vždy ohrožena. Na zlepšování
spravedlnosti v našem státě se proto můžeme podílet my všichni. A jak?
Začněme sami u sebe
Ctěme spravedlnost v osobním i občanském životě, a to bez výjimky. To je naprostý základ zdravé justice.
Nebojme se nespravedlnost oznámit. Případech, ve kterých jsou Vaše práva nebo jiných lidí porušena, požádejte
o pomoc příslušné orgány. Ať už se jedná o základní lidská práva nebo korupční jednání.
Podezření nahlášte Policii ČR, a to i anonymně.
Pokud si nevíte rady, vždy se můžete obrátit na neziskové organizace, které pomáhají obětem bezpráví, nebo
například protikorupční organizace: Chci nahlásit korupci nebo položit dotaz - Transparency International.
Zvolme si takovou vládu, která ctí všeobecnou spravedlnost. V čele státu by měl stát takový premiér, který není ve střetu
zájmů, není trestně stíhaný a nebude tedy podezřelý z toho, že chce zneužívat justici k vlastnímu prospěchu.
Sledujte justiční kauzy
Čtěte důvěryhodná média. Mnoho korupčních kauz a justičních selhání odhalili investigativní novináři. Bez nich by se
občané o mnohých pochybeních nedozvěděli.
Sledujte a podporujte protikorupční organizace. Hlídají nezávislost justice a často na korupční kauzy upozorňují. Když
selhávají orgány státu, umějí je zastoupit. Můžete je podpořit sdílením jejich obsahu na sociálních sítích nebo třeba
finančním darem.
Hlídejte politiky, kteří se snaží justici ovlivňovat. Podporujte takové politiky, kteří nezávislost soudů hájí. Ti, kteří
nezávislost justice zpochybňují a snaží se o radikální personální změny na klíčových postech, často jednají ve svém
vlastním zájmu. Dohlížejte na to, koho dosazují do funkcí spojených s justicí (soudci, ministr spravedlnosti,
ombudsman...)
Vystupte na podporu nezávislé justice!
Pokud je nezávislost justice přímo ohrožena, nebojte se proti tomu aktivně vystoupit. Stejně tak můžete protestovat,
pokud považujete nějaký zákon za nespravedlivý. Jak na to?
Na sociálních sítích. Sdílejte kvalitní investigativní články. Inspirujte ostatní, aby se zajímali o nezávislost justice.
Napište dopis a upozorněte poslance a senátory, pokud jsou současné zákony nekvalitní či nespravedlivé.
Podepište petici nebo ji iniciujte. Pokud má vaše petice 10 000 řádných podpisů, tak máte právo vystoupit na
jednání petičního výboru Poslanecké sněmovny, kde by měl být přítomen i příslušný člen vlády.
Jděte na demonstraci. Nevíte, že by se nějaká konala? Tak ji zorganizujte. A nezapomeňte, že to opravdu má
smysl! Strach o nezávislost justice spustil vlnu protestů Milionu chvilek na jaře 2019. Možná že nebýt ní, tak už
dávno proběhly výměny justičních představitelů.
U všech bodů ale nesmíte zapomenout, že protestovat lze jen proti politickým krokům. Nikdy nevytvářejte nátlak na
soudce, státní zástupce či vyšetřovatele. Tím byste k její nezávislosti nepomohli. Justice musí postupovat vždy
spravedlivě bez ohledu, co říkají politici nebo demonstranti v ulicích.
Chcete aktivně pomáhat s rozvojem občanské společnosti? Zapojte se!
https://milionchvilek.cz/reportal/clanek/3-3/co-s-tim
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Chcete udělat ještě více? U říjnových voleb do Poslanecké sněmovny volte takovou stranu, která se zavázala k prosazení
reformy zákona o státním zastupitelství směrem k větší nezávislosti justice na vládě.

https://milionchvilek.cz/reportal/clanek/3-3/co-s-tim

