
ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 2020 – 2022 

Praha, 12. 4. 2022 

Stanislav Křeček představuje zítra Výroční zprávu o své činnosti. Zpráva je určena hlavně pro  

Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. V této alternativní zprávě se dozvíte, co na sebe 

poslankyním a poslancům neřekne. 

 

Jak Stanislav Křeček šetřil zásah do práv lidí v době pandemie COVID-19? 

Nijak. Přítomnost otců u porodu totiž není právo, ale módní záležitost. Zdroj 

Jak Stanislav Křeček vykonává funkci ombudsmana? 

„Stanovisko ombudsmana je to, co si pomyslím.“ Zdroj 

Je Stanislav Křeček respektovaným právním odborníkem? 

Není. Více než 300 renomovaných právníků (včetně profesorů práva) mu napsala, že svými výroky 

zpochybňuje samotné základy právního státu.  Zdroj 

Nevěříte? Zde je důkaz o tom, co si Stanislav Křeček myslí o trojí dělbě moci ve státě. 

„Náš politický systém není založen na dělbě moci.“ Zdroj  

Jak se Stanislav Křeček angažuje v pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny? 

Drží nás všechny na uzdě, abychom to s pomocí nepřehnali. Zdroj 

Jak Stanislav Křeček pomáhá Romům, když kvůli barvě pleti nemohou najít práci nebo bydlení? 

Nijak. Mají si postavit vlastní domy a založit vlastní firmy. Zdroj 

Jak Stanislav Křeček přistupuje k pohnuté historii Romů? 

„Je-li obecně přijímán názor, že na vytvořeném bohatství v USA měla v minulosti značný podíl práce 

černošských otroků, pak totéž se o evropských Romech v žádném případě říci nedá.“ Zdroj 

Kdo je naopak hoden pomoci Stanislava Křečka? 

Roman Prymula, který měl v říjnu 2020 sešlost v restauraci na Vyšehradě, což bylo vládními 

nařízeními zakázáno. Křeček přiběhl s komickou obhajobou, že prý o žádnou restauraci nešlo. Zdroj 

Je Stanislav Křeček ochráncem práv dětí? 

Není. Život v kojeneckých ústavech není pro Křečka problém. Stát přece nemůže zajistit pro všechny 

děti harmonické prostředí.  Zdroj 

Kdo je největším mediálním nepřítelem Stanislav Křečka? 

Zuzana Tvarůžková a Jakub Železný z České televize, protože s ním vedli „nehorázný“ rozhovor. Zdroj 

Kdo se Stanislava Křečka vždy zastane? 

Tomáš Vandas, předseda extremistické Dělnické strany sociální spravedlnosti. Zdroj 1 a zdroj 2 

Jak využívá Stanislav Křeček svého oprávnění šetřit úřady z vlastní iniciativy? 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ombudsman-krecek-otec-u-porodu-modni-zalezitost-lidske-pravo-to-neni-97506
https://www.respekt.cz/rozhovor/stanovisko-ombudsmana-je-to-co-si-pomyslim-porody-se-setrit-nebudou-a-tecka
https://www.respekt.cz/agenda/pres-300-akademiku-apeluje-na-ombudsmana-aby-se-prestal-ridit-dojmy
https://imgur.com/a/AhYBdBf
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-ombudsman-krecek-kritizoval-zelenskeho-pomahame-na-ukor-vlastnich-obcanu-192087
https://imgur.com/dOtzlX3
https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/spolecnost-black-lives-matter-a-ti-druzi.A200709_204541_p_spolecnost_wag
https://cnn.iprima.cz/je-to-komicke-poruseni-to-nebylo-haji-ombudsman-krecek-prymulu-11936
https://imgur.com/ryfki2A
https://imgur.com/ySii3aI
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/predseda-extremisticke-dsss-tomas-vandas-jasa-nad-zvolenim-krecka-ombudsmanem
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/predseda-extremistu-tomas-vandas-pochvalil-krecka-ktery-se-ohradil-proti-prezidentu-ukrajiny-zelenskemu.ombudsman-si


Osloví policejního prezidenta, protože se mu nelíbí, že policisté porušují zákony. Šlo ale o policisty 

v televizním seriálu „Policie v akci“ na TV Prima. Zde 

Jak se Stanislav Křeček podílí na romské integraci? 

Nijak. Když měl Křeček možnost vládní strategii vylepšit, jen všechny zkritizoval a potom přiznal, že 

tomu nerozumí. Zdroj 1 a zdroj 2 

Ví Stanislav Křeček, že má chránit i lidi s postižením proti diskriminaci? 

Neví. Myslí si, že stejně jako „pejskaři“ nejsou lidé s postižením v antidiskriminačním zákoně uvedeni. 

Omyl. Zdroj 

Vydal Stanislav Křeček nějakou knihu? 

Ano, její originální název je „Ombudsman“. Ale bohužel nepředčí jeho nejslavnější dílo z 80. let, v níž 

adoruje volby v období socialismu. Zdroj 

Měly soudy podle Stanislava Křečka rušit protipandemická opatření, když byla v rozporu se 

zákonem? 

Neměly, protože takové rozsudky matou českou společnost. Zdroj 1 a zdroj 2 

S kterými úřady si Stanislav Křeček teď nejčastěji dopisuje? 

S Evropskou komisí, která vyšetřuje, proč už se Romové na ombudsmana tolik neobracejí. Počet 

stížností Romů na diskriminaci klesl téměř o polovinu. Zdroj 

Co se Křečkovi nepochybně daří? 

Ruinovat dvacetiletou práci svých předchůdců: Otakara Motejla, Pavla Varvařovského a Anny 

Šabatové. 

Můžu něco jako poslanec či poslankyně udělat, aby se situace změnila? 

Ano. Vyvolat diskusi na plénu či ve výborech. Konfrontovat Stanislava Křečka s jeho výroky, 

distancovat se od nich, upozorňovat ho, že dlouhodobě porušuje slib, který složil. Můžete také 

hlasovat, že jeho zprávy o činnosti za léta 2020 – 2021 nevezmete na vědomí. 

Slib ombudsmana zní: „Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat nezávisle a 

nestranně, v souladu s Ústavou a ostatními zákony a že budu chránit neporušitelnost práv.“  

 

 

Alternativní zprávu předkládají tyto organizace: IQ Roma servis, z.s., Muzeum romské kultury, státní 

příspěvková organizace, Romodrom, o. p. s., Vzájemné soužití, o. p. s., Awen amenca, z. s., Otevřená 

společnost, o. p. s., Slovo 21, z. s., Romea, o. p. s., Ara Art, z. s., Romanonet, z. s. 

https://www.ochrance.cz/aktualne/tv-porad-o-skutecne-praci-policie-by-nemel-ukazovat-policisty-porusujici-zakony/
https://www.ochrance.cz/aktualne/pripominky-ke-strategii-romske-integrace/
https://cnn.iprima.cz/reakce-potrefene-husy-o-romech-jsem-se-nezminil-ani-slovem-brani-se-ombudsman-krecek-80168
https://faei.cz/odpovednost-za-bydleni-lidi-musi-prijmout-stat-rika-ombudsman/
https://archiv.hn.cz/c1-66708160-socialisticka-demokracie-je-historicky-nejvyssim-typem-demokracie-napsal-v-80-letech-krecek-ztraci-podporu-uz-i-vladnich-poslancu
https://www.denik.cz/hlasy-deniku/stanislav-krecek-hlas-soudy-predstava-spravedlnost.html
https://blog.aktualne.cz/blogy/stanislav-krecek.php?itemid=40479
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3447612-evropska-komise-zada-ombudsmana-krecka-o-vysvetleni-jeho-vyroku-o-romech

