
Podzimní volby: zpět k demokracii
Výzva Klubu na obranu demokracie demokratickým opozičním stranám před 
říjnovými volbami

8. a 9. října tohoto roku proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Ti, co naší politice doposud dominovali, Babišovo ANO a jeho souputníci, prožívají 
hlubokou krizi důvěry. Po dlouhých osmi letech se otevřela naděje na návrat od zdánlivé 
jednoty národa, seřazeného za falešnými spasiteli, ke skutečné demokratické pluralitě.

K tomu je zapotřebí, aby se strany, jimž jde o demokracii, dokázaly přes všechny významné 
rozdíly shodnout na několika elementárních věcech.

Za prvé, že obnoví a upevní to, co jsme nabyli po roce 1989 a co je dnes významně poničeno: 
parlamentní demokracii, právní stát a naši příslušnost k západnímu demokratickému 
společenství.

Za druhé, že odstraní škody, způsobené české společnosti, českému veřejnému životu a české 
politice necitlivými opatřeními v době „koronakrize“, a že do budoucna zabrání tomu, aby 
jakákoli vláda zneužívala podobných krizových situací k ochromení a umrtvení politického 
života v české společnosti a k účelovému potlačení svobodné diskuse.

A za třetí: významným rozkladným prvkem podivného politického systému, který se u nás 
uplatňuje od roku 2013, je nové pojetí funkce prezidenta republiky, jež během výkonu svého 
mandátu prosazuje Miloš Zeman. Znamená podstatné ochromení ústavního pořádku v České 
republice. Jedinou legitimní cestou, jak tuto změnu zvrátit, je žaloba k Ústavnímu soudu ČR. 
Žalobu podává Senát Parlamentu ČR se souhlasem Poslanecké sněmovny. Nadcházející volby 
do Poslanecké sněmovny musí změnit její složení a podání žaloby umožnit. Je třeba, aby 
o tom politici i voliči, kteří se volebního dění zúčastní, věděli.

Klub na obranu demokracie se obrací na demokratické strany, které se podílely na politickém 
životě v polistopadové České republice, na politiky zprava i zleva; osloví i důvěryhodné politiky 
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společnou řeč. Politika nestojí na třídním boji, ale na společném hledání a nalézání 
spravedlnosti.

A veřejnost prosíme, aby nás v tomto našem úsilí podpořila. Můžete tak učinit tím, že připojíte 
svůj podpis zde.
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