
 

 

 

Vážený pan 

Ing. Andrej Babiš 

Předseda vlády ČR 

Úřad vlády České republiky 

Nábřeží Edvarda Beneše 4 

118 01 Praha 1  

 

V Praze dne 16. března 2018 

 

 

Vážený pane premiére, 

 

jménem Asociace pro podporu demokracie a lidských práv DEMAS sdružující 16 českých nevládních 

organizací (dále jen NNO) věnujících se podpoře demokratizace a transformační politice v zahraničí a 

jménem dalších dvou desítek předních českých NNO si Vás dovolujeme vyzvat k apelu na Vašeho 

maďarského kolegu, předsedu vlády Maďarska Viktora Orbána, ve věci nové skupiny legislativních 

návrhů zaměřených proti organizacím občanské společnosti, které byly postoupeny ke schválení 

maďarskému parlamentu dne 13. února 2018. 

Na základě těchto nových právních předpisů by maďarská vláda "identifikovala" ty nevládní 

organizace, které považuje za "podporující migraci", ačkoli předmětem jejich zájmu migrace vůbec 

být nemusí. Zákon by vyžadoval, aby nevládní organizace získaly povolení ministerstva vnitra k plnění 

svých základních funkcí. Tato práce zahrnuje kampaně, "ovlivňování soudů", přípravu informačních 

materiálů, organizování sítí a nábor dobrovolníků s cílem sponzorovat, organizovat nebo jinak 

podporovat vstup a pobyt osob hledajících mezinárodní ochranu, a to včetně obránců lidských práv. 

Ministr vnitra by následně zapojil národní bezpečnostní složky, aby provedly bezpečnostní prověrky. 

Tento postup může trvat až devět měsíců. Navrhovaný nový zákon by též od organizací vyžadoval, 

aby zaplatily daň ve výši 25% z jakéhokoli zahraničního financování zaměřeného na "podporu 

migrace". Nesplnění požadavků, které z něj vyplývají, by vedlo k pokutám, pozastavení nebo dokonce 

rozpuštění nevládních organizací věnujících se problematice lidských práv. Tyto návrhy odporují 

povinnostem Maďarska chránit právo na svobodu sdružování, projevu a pohybu, jak vyplývají 

z mezinárodního práva. Navrhované úpravy mohou být snadno zneužity pro arbitrární popotahování 

nepohodlných NNO bez ohledu na to, zda se migraci věnují nebo ne. 

Nová legislativa, jakož i zákony zaměřené proti činnosti NNO z loňského roku, je dle našeho názoru 

velmi znepokojivým a nebezpečným útokem na občanskou společnost. Věříme totiž, že nezávislá 



občanská společnost sehrává v demokratické společnosti klíčovou roli, a to mimo jiné i kontrolou 

výkonné moci. Kroky dlouhodobě podnikané maďarskou vládou však cílí nejen na očernění občanské 

společnosti jako takové, ale zároveň se snaží bránit jí v jejích základních aktivitách. 

Z výše uvedených důvodů bychom si Vás, vážený pane premiére, dovolili vyzvat, abyste se obrátil na 

svůj maďarský protějšek a danou situaci s ním prodiskutoval. Navrhovanou legislativu považujeme za 

ohrožování demokratických principů v našem těsném sousedství, Visegrádské skupině i EU, jejichž 

jsme aktivní součástí. 

 

S úctou, 

 

          

Pavel Pšeja                     Sabina Malcová 

Předseda Správní rady DEMAS      Ředitelka Sekretariátu DEMAS 

 

 

 

 

  

 

K dopisu se připojily tyto organizace: 

Amnesty International, Agora Central Europe, Asociace pro mezinárodní otázky – AMO, Calla - 

Sdružení pro záchranu prostředí, CARE ČR, CEELI Institute, Centrum ekologické a globální výchovy 

Cassiopeia, Centrum pro komunitní práci – CpKP, Centrum pro studium demokracie a kultury – CDK, 

České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS, Český helsinský výbor, Česká odborná společnost pro 

inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), Česká společnost ornitologická, Česká rada dětí a mládeže, Člověk 

v tísni, CEVRO, DEMAS, Diakonie ČCE, Forum 2000, Glopolis, Institut pro evropskou politiku 

EUROPEUM, JCI Czech Rep., Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, META – 

Společnost pro příležitosti mladých migrantů, Nadace Open Society Fund Praha, Nadace Partnerství, 

Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ, Občanské Bělorusko, Organizace pro pomoc 

uprchlíkům, Prague Security Studies Institute PSSI, Světlo pro svět - Light for the World, Transparency 

International ČR, Zelený kruh 

 

 

 

Kontaktní osoba: Martin Balcar, tel: 739 244 747, mail: Martin.Balcar@amnesty.cz 


