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Vaše excelence,
naše občanské sdružení vysoce oceňuje přínos lidu Spojených států v oblasti
lidských práv. Nicméně jsme přesvědčeni, že lidská práva jsou nedělitelná. Nelze bojovat
proti porušování základních lidských práv v některých zemích. Naproti tomu jiné země,
konkrétně Českou republiku, označit za stát demokratický a proto přehlížet určité excesy,
které se zde vymykají demokratickým pravidlům.
Dovolujeme si Vás proto upozornit na dvě oblasti, ve kterých je prokazatelně
porušována Ústava České republiky.
1 A/
Ústavní soud rozhodl svým rozhodnutím Pl. ÚS 11/11 ze dne 29. března 2011 na
utajeném zasedání, že mandát do kraje lze získat na základě voleb do zastupitelstva obce.
Toto rozhodnutí zcela popírá článek 101 Ústavy, podle kterého lze za volby do obcí získat
mandát opět pouze do obce a článek 6 Ústavy, podle kterého se politická rozhodnutí
v České republice konají na základě výsledku svobodných voleb. V České republice nejsou
svobodné volby, když ve volbách je porušována Ústava.
1B/
Česká republika je jediná ze 31 států Evropy, kde se konají volby dva dny, v pátek
od 14 hodin do 22 hodin a druhý den v sobotu od 8 hodin do 14 hodin. Zásadním
problémem je, že volební schránka je v noci z pátku na sobotu, to je po dobu deseti hodin,
v moci represivních orgánu státu, mimo osobní dohled členů volební komise. Tato
skutečnost umožňuje manipulaci a falšování volebních výsledků. Na příkladu obce Tatrovice,
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kde 60% občanů podepsalo PETICI a ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, že nevolilo vítěznou stranu (podle
sečtených volebních lístků) a kde policie rozhodla, že volby byly prokazatelně zmanipulované
ve prospěch vítězné politické strany, přesto vydal Ústavní soud výše uvedené rozhodnutí Pl.
ÚS 11/11, podle kterého zfalšované volby jsou platné. Tímto neústavním aktem Ústavního
soudu byly v České republice zcela pošlapány zásady, na kterých stojí demokratické zřízení
v České republice.
2/ Politický vězeň v České republice, pan Ing. Jiří Fiala, vyhrál svojí při u Evropského soudu
pro lidská práva. Namísto toho, aby Česká republika v souladu se svými mezinárodními
závazky promítla rozsudek Evropského soudu pro lidská práva do vnitrostátních rozsudků,
rozhodla se ing. Jiřího Fialu perzekuovat. Ing, Jiří Fiala proto dne 6. května 2011 zahájil
hladovku na protest proti tomu, že je za posledních několik let již po čtvrté nezákonně
vězněn ve vyšetřovací vazbě, aniž by zasedal řádný soud. Předtím byl již třikrát nezákonně
ve vyšetřovací vazbě po dobu několika měsíců, a pokaždé byl potom odvolacím soudem
osvobozen, jednou byl dokonce propuštěn z nezákonné vazby až na osobní zásah prezidenta
republiky pana Václava Klause.
Občané proto požádali o pomoc Amnesty International. Ta jim však k překvapení
sdělila, že AI má v České republice omezený mandát, který jí nedovoluje pracovat na
případech politických vězňů z České republiky. Domníváme se, že v tomto případě se jedná o
nesprávný a nevyvážení přístup AI k politickým vězňům v České republice.
Vaše Excelence, velice si vážíme Vašeho přístupu k problematice lidských práv. Byli
bychom Vám velice zavázáni, kdybyste mohl věnovat osobní pozornost výše uvedeným
dvěma případům. Vaše odpověď bude velice oceněna.
S veškerou úctou
Ing. Karel Berka
předseda
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