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Stanovisko Ústavu práva a právní vědy
(zpracováno pro Hospodářské noviny)
1. Ve věci střetu zájmů pana Ratha jako (případně jmenovaného) ministra vlády České republiky
a (současně) prezidenta České lékařské komory by se podle názoru Ústavu práva a právní vědy
jednalo o střet zájmů, jak jej má na mysli ust. čl. 70 Ústavy ČR, a to z důvodu konfliktu mezi ze
zákona nepolitickým charakterem České lékařské komory (§ 1 odst. 2 zákona č. 220/1991 Sb.) a
politickým charakterem funkce ministra.
2. Ve věci střetu zájmů pana Ratha jako již jmenovaného prvního náměstka ministra vlády České
republiky a (současně) prezidenta České lékařské komory se podle názoru Ústavu práva a právní
vědy jedná o obcházení ústavního pořádku České republiky, a to z důvodu, že pan Rath má podle
vůle předsedy vlády resort fakticky řídit, ač nejsou splněny formální podmínky pro řízení resortu
jeho osobou, neboť nebyl jmenován do funkce ministra a není za řízení resortu politicky ani
právně odpovědný. Zákonem povolenými prostředky se tak dosahuje právem nepovolený cíl,
spočívající v daném případě ve faktickém výkonu ministerské funkce bez splnění formálních –
ústavou předepsaných podmínek – a dále pak spočívající ve střetu zájmů mezi funkcí prezidenta
stavovské organizace lékařů a funkcí prvního náměstka ministra, spravujícího de facto resort,
když pověřený ministr zdravotnictví vykonává tuto funkci pouze formálně-právně, nikoliv však
skutečně.
3. Ve vztahu roviny právní a morální je Ústav názoru, že vedle morálního rozměru posuzovaného
případu není zcela v souladu s Ústavou postup předsedy vlády ani pověřeného ministra
zdravotnictví spočívající v delegaci řízení ministerstva na osobu bez politické odpovědnosti a že
jde z hlediska práva o případ faktického obejití ústavy. Uvedené porušení, nebo spíše obejití
práva, však nemá ústavními předpisy ani jinými zákony předepsanou odpovídající sankci a ta
proto zůstává pouze v rovině politické a případně morální.
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