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Věc: Blahopřání k Vaší inauguraci
Vážený pane ministře,
dovolte, abychom Vám u příležitosti Vaší inaugurace do pozice ministra spravedlnosti popřáli
úspěšné působení v této nelehké funkci. Naše sdružení již působí více jak deset let a zastává
se občanů, kteří se neumějí či již dokonce ani nemohou bránit. Jednou takovou velkou
skupinou, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, jsou otcové, kteří mají zájem řádně
vychovávat svoje děti. Po rozvodu jsou však tito otcové státními orgány pronásledováni. Je
to o to horší, že jsou většinou v nejlepších letech, kdy by mohli mít další děti.
- Po trpkých zkušenostech s tzv. rozvodovým průmyslem, jehož obrat přesahuje
ročně pět miliard Kč, jsou však natolik znechuceni přístupem státu, že další děti již mít
nechtějí. Situace je o to horší, že jsme pod vedením současné vládní garnitury dosáhli
nejnižší porodnosti od třicetileté války. Váš nejbližší partner ve vládě, ministr práce a
sociálních věcí tvrdí, že je nutno snižovat reálnou výši důchodů, neboť je již příliš důchodců.
Ale podle závěrů demografické konference ČR z května t.r. jsou nižší důchody v prvé řadě
výsledkem nízké porodnosti.
Situace dospěla tak daleko, že vzhledem k neudržitelnému stavu postihování občanů
České republiky za to, že jsou otcové, vznikla ve spolupráci s dalšími pěti subjekty PETICE ZA
RODIČOVSKOU ROVNOPRÁVNOST. Poprvé se pod ní podepsalo šest sdružení, zabývajícími se
rodičovskými problémy. Jako vzdělanému právníkovi je Vám jistě známo, že právo petiční
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platí na území Čech a Moravy již od roku 1781 a jeho využití je poslední možností občanů, jak
se nenásilnou cestou domoci svých oprávněných práv.
V naší PETICI požadujeme splnění pěti bodů, které pokládáme za základ pro dobrou
výchovu dětí jejich vlastními otci. Z našeho pohledu, který je jistě subjektivní, však již byl
splněn bod 1. naší PETICE, ve kterém jsme požadovali odstoupení ministra spravedlnosti
JUDr. Jiřího Pospíšila, jehož represivní politika vůči českým a moravským otcům zkrachovala.
Navrhujeme Vám proto - u příležitosti Vašeho nástupu do čela ministerstva spravedlnosti korektní dialog, jehož výsledkem by byla vzájemná spolupráce na změně a výkladu
současných zákonů.
Vážený pane ministře, dovolujeme si Vás proto touto cestou požádat o pracovní
schůzku, na které bychom Vás osobně seznámili s našimi návrhy na řešení (v mnoha
případech již i tragické) situace otcovských problémů. Místo a dobu jednání navrhněte
prosím sám, rádi se přizpůsobíme.
S úctou
Ing. Karel Berka
předseda

Příloha: PETICE ZA RODIČOVSKOU ROVNOPRÁVNOST
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