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Předložení mezinárodní smlouvy ACTA Ústavnímu soudu

Vážený pane předsedo,

rádi bychom vám poděkovali za pozastavení ratifikačního procesu kontroverzní 
mezinárodní smlouvy ACTA. Oceňujeme vaši snahu přezkoumat smlouvu z hlediska 
souladu s občanskými právy a svobodami.

Pirátská strana opakovaně vyjádřila obavy, že smlouva ACTA jednostranně 
upřednostňuje výsady vydavatelů nad občanskými právy, a proto je s ústavním 
pořádkem České republiky neslučitelná, čemuž odpovídá i proces její přípravy, která 
byla od počátku až do konce roku 2010 utajená. Vedle toho podle slovenského 
premiéra Fica existují tajné protokoly, které vágní ustanovení smlouvy vykládají.

Smlouva ACTA dále obsahuje některá (byť nepovinná) ustanovení, se kterými Česká 
republika nemůže principiálně souhlasit, protože se příčí ústavně zaručeným právům 
na ochranu soukromí, na přístup k informacím a spravedlivý proces. Ústavní soud 
například v nálezu o data retention zdůraznil, že právo na soukromí lze omezovat 
pouze přiměřeně legitimním cílům, které mají být chráněny. Ačkoliv rozumíme tomu, 
že vláda považuje ochranu tzv. duševního vlastnictví za důležitou, považujeme 
prostředky zvolené ve smlouvě ACTA za nepřiměřené.

Vzhledem k vážnosti pochyb o smlouvě ACTA, které vyjádřili jak neziskové 
organizace, tak akademici a protestující občané v celé Evropě, nepovažujeme za 
dostačující, že se dopadem smlouvy na občanská práva a Internet znovu zabývá 
ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle našeho názoru není pochyb o tom, že ACTA 
je mezinárodní hospodářská smlouva všeobecné povahy podle čl. 49 písm. d) 
ústavy, k jejímuž schválení je potřeba souhlasu obou komor Parlamentu České 
republiky. 
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Vzhledem k závažnosti smluv a jejich aplikační přednosti před zákonem podle čl. 10 
ústavy počítá ústavní pořádek s jejich předběžnou kontrolou u Ústavního soudu.

Žádáme Vás, vážený pane předsedo, abyste zvolil postup, který předvídá Ústava 
České republiky v čl. 87 odst. 2, a navrhl poslanecké sněmovně, aby před ratifikací 
předložila smlouvu ACTA Ústavnímu soudu České republiky, aby byl objektivně 
posouzen její soulad s ústavním pořádkem, občanskými a lidskými právy. 

Všechny vládní i opoziční parlamentní strany vyjádřily obavu o dopad ACTA na práva 
občanů a proto věříme, že podpoří návrh předložit ACTA k posouzení souladu 
s ústavním pořádkem Ústavnímu soudu podle § 71a odst. 1 písm. a) zákona 
č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Věříme, že vyslyšíte hlas veřejnosti a přispějete k tomu, aby smlouva ACTA byla 
podobně jako v jiných evropských zemích definitivně zastavena.

S pozdravem

Ivan Bartoš
předseda České pirátské strany
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