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Věci veřeiné

T.

Jelil<oŽ .|ako olrčanovi tolloto sl,át'u trettí 11árro, aby ltavrltovltl zrušettí politickó sh.any. aIc
a|itívrlč lcgitinrclvírn "ic portzc sub.|c|it v zít|<onč l50i2002 Sb. vylllczený, .|ínrŽ .jc V|írda Čcské
re1lrrbli|iy,(rlá|c.icn Vlátla) pali se na tuto Vl;iclu rllrracínt stítttto podllčtent. Nečilrítrr talt r,e sttazc
pt.osazovtt1 svoii sepa-riitní vůli ttel;o záicnl. alc předliláe1ánr je.j přcclevšírrr zpř.esvědčerrí, žc Věci
veřc'ilró.jaktl politicliá strirtra vzltIedcltl l( tonttt .ial< se.iali jc.ií předsccla tali Stt.anil sattta ohová od
|ir,čtrrclvýc|r r.oIeb (totcr níže precizrrji) nrč přcsvčrlčrrIc, žc napltiujc z lrIecliska hnto{nóllo prítr,:t

1lr:drrrírll<y. aby byl ;loc|itn 1lodlrčt |i.iejínru zrušcttí. Jako crllčatl to|tot,o státu pocit'u.i i pclvilrnost aIe tra
toto tt1lozot.nit.Ncní v clcllto|ilatic|ró společrrosti pí.cci tttožné,aby narlistirly pralitiky, |rteré.isme rtllrcttl
l989 pohřbily a novot"t Íbrnltlu 1rostupnýlrr 1;lížcrtínr si opět tyto nčliclo osvo.joval.

Mttsínr poul<ázat ttit kl, žc llylo-li Lly l<ýlrrkoli uviic|ělro. žc jde o jakýsi cxes ktcrý rrlecliálnč
1lrosazu"jc přcdseda Strarry. že "jc toto vŽcly nrrtnó přičítat Stl.ar-rč jaltó cclktt.

Jelikož se v (.csl<Ó r.cputrIicc ;lrrl.icvuie nlczi občitny vícc či nrérrě apirIitičrrost a.jett se občanó
r, ttt,tlzovliác|r baví na ťrčct ttlllrr l<tcrólro politiliir. nettí ntclŽnó i pi.i torrrto nepou|t:izat rra to, Že .jc
1;orušc.lvátl dento|it.aticl<ý pro.icv r'[ilc r'lbčatur. že .ie prclsaztlvírtr autoltrirtizttrus a žc.|cdrra Stratri.r si
uzurpttje právcl drulró SÍt.irtlč cli|itovtrt ctl budc rrul'tto čitrit rr.ial<ýnr způsobeltl. () tcltn v t,otrtto návr|rtr.jc
uváilčtltl.

ToliI< ťtvoc|cnl tohoto poclněttt, liclyŽ jscnr pi.csvčdčen o to|tl, Žc VIrlrda byť r, rrí jsotr

1'll"cclstavitcló poli1,iclió stralty Věci vcřc"inýclt ncLrttde tirli Ilrrrste.ilrč lrleclět l]ít tl-llloLl zmiňovanó proIrřcš|iy
.io"jíclr přec|stavite lc a Žc trestratrtlč v zitjnlu lirlrr tolroto státir prt.l.iedn1r nriij poc{nčt a přcdloží jcj
Ncjr,yššínrrr s1;rár,nínrr.r sourlLt (.cskó rc1lu[lliky li pr.cr.icdnírní'

.lsetrr talié př.esvčclčctt, žc rtcbudc proti nlnč za|rirjeno tažcrrí zc stralry ltoho|rolir,.jclt zato, Žc
jselrr vyuŽi| 1;ri.rva, lrteró nrč clává rlenrcl|ilatický stát a litcrá jsou za|lott'ctra v i.arlč jeho právriíclr
1lřcc|1lisecIr a lic|c.jc též tcrrto st,át virzárr lltczin/trorÍtrílni pi.cdpisy.

It.
Mirristerstvo vtritra ČcsLÚ rcprrbliky na tllivr|r zaklíriliriící politiclió sl'rany zaregistrovalo.ia|icl

poIiticl<or:stratrttVěciveřcjlli:, kdy.iíbylo1li.idr-.lctrt.rlCO 2ó599643.scsícllcrrl O|rraclníl0ÍJ7'Pra|ra4
iVlichlc, 140 00.
.fattl 

stratra si vytvoř.ila za úče lcrlr registracc Statrovy, lttcré byly sc|tr'iilelty tlir |ionfere trci dne 2] .6.
2009.



Př.cclttlětcttr čitrrrosti této Strarry nrěltl býí politicltÓ působcrrí vc strryslu zá|totra (,.424l|99l Sb" o

sc|ruŽovírní v politickýc|t stratrác|r a v politic|iých lrnutíc|t vc znění pozclč.išíclr přcdpisii'.iak.ie Lrvcd(:tto

v čl. |..ie.iíc|r Stanov'

Jali.jc ttyedeno v $ 4 zirkortač"424l|99l Sb, o sc|ružor,íurí v politiclrýclt stranťtclt a v politických

IrrruÍ'ícIr vc zttční pozrlčjších pi.cd1lisťr, citu.ii :

Vr,nikut 11 1tyyíjeÍ činnost ttctlttllttltt sírn,ny a hrt,rutí,

a) |iteró por"ušuií ústavu a zál<otty rrcbo.jc.iic|rž cílenr.jc oc|straněttícletrtcll<ratickýclt zírlilaclů státu.

b) |itcró nenraií cle nroliratic|ré sl-itttovy ncbo ncttta jí clcnloli.ratic|iy ttstantrvclré orgány.

c) literó snrěřrrií k uclroperrí a držení ntoci zamezrriícínru drrtlrýrrr stranáttr a ltnutíttt ucházet se

ťtsl,avttíttti prosl.řer1liy o llloc nclrr: ltteró snrěřrrií l< 1rotlačení rovnoprávnosti občarlů,

Cl).ie.iichž p|.ogralll nelro čittnost olrrožqií lrrravllosl. vcř.e.irrý pořác1ek nebo práva it svobcldtt občatlťt.

D ii lr ;r z : Zá|<r:n č. 4),4l|99l Sb.
Stattclvy Včcí veř.c.j rrých

IIT.

7' $ 4 C,it;;,.zálrotrn č. 4z4lIL)gl Sb.' ke1y.ic talr rregat,ivttč vyntczelto, |icly nctnťtŽe politic|iá stratra

vzttilitroltl..ic tttožno.iazykovýnr výlilndcnr oclvodit' Že trenliiŽc vznilrat n 1,yvíjct činrrost tal<clvá St,rallít,

ltterít poruštrje ťtsttvLl lt zál<otly'

cl"l
l) Českii republil<a je svrc|tovaný..iednotllý a dentokraticliý právrrí stát založený na úctě |t právůnr

a svolrocláttt čltlvólia ir otrčana.

Čl.z

( |) |-id.ie zc|ro"ierrr vcšlicró státrrí nrrrcil vykonává.ii prostřeclnictr,ítlt orgťrrrii tttoci zálrcrnodárnó,

vý|ttlrrrró a soudní.

(3) Státní tltoc sIoužír,Šcttt tlb(.rtlttitll a Izc.ii Lrplatňovat'ien v pi.ípaclcch, r, nrezíclr a zpiisoby, literó

stanov í záltcrtt.

(4) l(aždý tlbčatt rnůžc činit" co lrctrízá|iottetn zakázíttttl a niliclcr tlcstrtí lrýt nucell činil' co zírllolt

rre ulr.liidá.

Čl.s

},olitic|i'ý systén.r.je zaloŽcn trir svt;bocltrétrt a dtlbrtlvoltlént r,zniku a voItló soutčži politicl<ýclr stran

respc|ttujících zírltlirc|ní rlctltol<ratické 1rrinoipy a odnríta.iícíclr rrási|í.ialio prostřec{ell k prosazování

svých zírjmů.

Č'-t.o

Ptrlitickír rozhodtlutívychilzcjí z vůlc včtŠiny vy.iirdřerré svol.lor|nýttr hlasováltítlr' Rozlroclování

včtši rly dbá oclrrilrry rlretrši n.

Ie ttuÍttll 1luk tltllvld,it ttitslcduiíci:

l. M1r-lí l.rýt Čcská rcpub|ika sr,rchovirný,.icdnotrrý a dcnlo|rratický pr.ár,ní stát založcttý na úctě li

1lr.ávůlll it sr,clllodátllt človčlin a občatta, pa|t nclze svazoriat tllrčany tolttltel stirtu Snrlouvou. |<terii je

v ť()Zpg|tl s taliovýrrrito usl'an()ve|líttti" l<tcró rrrusc.ií garatll,{]vat, svobtltltt človč|ia a jcho pro.ievu,

arriž by byl vystavcrr.jaliólioliv sanlici, pro níž lry rrrčl tllravu tyttl pr.írva prosazov{rl, a jc _li takovýto

o|rčatt rrásI1;clrrč zvcllen za 1.rclsIancc na zál<lac[č vůlc lidu a.icttttl je oc|clán 1lř.i výlioriu litnkce, alry byI

_) -

-ďF,



4.

'l

otlIozoválr rrč.ial<ýnl zívazltcnt {uto svoboclu tlnrczu.jící.

Má.1i být lid zclrojerrr vcš|icró státní ttrrrci, ktcrou vykcrnává prostřcclnictvítlt orgánťi tttoci

zálitltlorlárnó, výlionrré a sottdrrí, litcrá tttit sloužit všent občanůrn nc.iclc-li o 1lot'ušení zít|totta, ltcly

lly taliovéhoto občattit státu posti|rla zákottcln r'ylrrezolrli roprcsc, což oclpovídii r"rplatnění státní

llttlci a kdy.ie občttr otltczett.ictl zákonent a rrrá.i inalt opr1rvnění činit, co není zákottctrr zakázlrno,

aniž Lly lryl nucen čirrit, co zálton ncuk|írdá, pali.jal<él'oIir, trtttezcttí tal<ovéltoto prirva jc nutno

poriažtrvirt Z'a ťOzpor s lJsta'vott Ceslió republi|iy.

Jc-|i pali politický sysl-ótlt založcn na svtllrodnónt a cltlbrovolnóllr vznil<u it vt-rlttó soutěži politickýclr
stratt rcspcktqiíoích zíllrlaclrrí delrroliratioltó 1lrilrcipy a rrclnrítajícíclr násilí .ja|ro plosti.edelr li

prosazc'll,iiní svýclr zír.inlů a kdy politick1r rozltoclrrutí vyclr/rzc.jí z v[ilc včtšiny vy.iádřcné svolrodnýnl
ltla'stlr'1tnílrt a licly roz|ttldov/ttrí r,čtširly dtrír oclrrarrY ntenšin, pali Itctttá oporu V zálionč nc\ialró

oltlezctr í tčchto práv .i aliýnt ko l iv sub"i cliterll.

ProtoŽc palr tlbčarr ntii právo býl volen clo poslanccliých l<i.escl zastupitclsliých orgánů r,šcclr stupňů,

pal< talito zvolený ptlslanec "ic ptlvittcr,r cloclrŽovat- Manrlírt Poslance stlčtrrtlvny ParlantctltLl CR il

.iirrýclr zastu1litcls|iýc|r orgárrťr. Mandírt 1.toslatrcc l)arlatllentu Čn;etit.oz 'ie l<rrltstruován jal<o tzr,"

''tlt:ttlc|át voltrý.''" ltdc slovcl tttatlclát (latinsky) zttanrettá pověř.cní, zntocltětrí, plnou ttroc, lrclzc treŽ

r,ý|iIaclerrr toltol.o prítva dovoclit, žc jc v rozhoclování.icn na.je|ro vůli, lrdy dal slib liclu, aby lrIasoval

v.je|ro zár jnlu a svobrrdnč se (lk rozltoclol'itl' rcspe|itrrjíc zírliony a l'ůli lidu, který .ie.i cltl

;loslaneckólro |<ř.csla l,cllil" Marrclát ptlslancc vztlil<ťr jclro zvolcnítn. Poslanci vykonávají svů.j

tttanrlát osobtlč v souIadu se svýtl-t sIilrcnt (čl. 23 tJstar,y).

Ústrva ČH 
".č. 

1/93 sh' é]lárrcli 23 palr lTřllsuuic

rlclst.3talrto:.'Slibu'ji|,ěril{'tlÍčcsltércpuhlica"Slihuji,ř,ebutluzil(:!,lL,úvfiÍje.jíÚsml,utt
zúkrlny" Slihuji ilÍÍ Svltt čcsÍ, že svii.j'nwn,dúÍ hudu vJ|kot|úvftt v r,újltttl všeho liiu n podle
svéIto ne.jÍeslšího vědomí u svěrlotlti.,,

A prírr,ě zc|e .!stlte u ltl|lrr. Žc 1ltlIiticlrá Stt.ana Včcí veřc.inýc|r, byli o* 51,ých Stantlvách trrá vyntczctty
r|clllrlkratickó principy a.ie.iiclr clodržování ve snryslu právrríc|l přccl1risii a zá|rottů. věc|onrč se cíopustilit

.ie.iiclr 1lortršctlí v ltcpros1lčclt liclu, lttcrý.|i vy-ncsl tta výslurrí v torrltcl politickólrr spc|itru a dokoncc
zísl<ala poslaltcclió nrarrclírty a |<řcsla r,c Vláclě CR.

I(cln|trótnč pa|< dovclztt.ii tato ttto'je stnnovislia, žc clošlci |i 1lrlt.ušcttí tčchto sltora uvcclerrýclr zásad.

principů, prárvních přcdpisťi a zítliotrii znírslcclqiícíclr dťrvodii, |tdy při přcclli|áclání Stattov tato politicliir
strana sc vytrtczila v :

Čl.?ot|st.l Stanor'tótoslrirnyvynrczuje .jc.iíčinnostital<'žc1,ittoStratla.iezaložcrrannrcsllclitováttí
c|ctttokral'iclió|rrl právn í|ro řádu.

é]|ríne|r 3 _ Člcrrství

lltlst' |" Člcrrent 5itrarry nrťrže být kažclý rlbčarr strrrší |tl lct, ktcrý:
c) nclryl v tltinuIosti pr:tvttt-ttoclrč orlsoltzen z;r spítc|rirní úrlrysInó|ro tr.ostného čillu a ltení ke

dlli poclpisu rcgistračrrí při|rlíršky za čletta Strany clbŽaltlvátt zc spáclrírní írntyslnólro
lrcstttólro čitttt:

rldsl" 15. i lcrr Stlurry jc povirtctr:
c) doclrŽovat statrovy Strany,"jc.ií 1lrogranrovó cílc a etický li.oclcx;

é]láneli I t) -- l.jtický korlcx
Ncc|ílnorr sorrčástí stitl-tclv St'rany.ic l:iticlý l<cldc.x,.jínlž jsoLr všichrri člcnové Strany vá.l,iltli.
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Pali.iclilioŽ ale nebylo;rř.i vzniliu a zalilácliiní Strarry nic uvitclčno o tottl, že by byl člerr Strany a

llítsledtrč potó co tly tryl zvoIctt do [)oslatrcclié srtětrltrvny Parlantctttu C]l{ talió nic zntirjcrvittto' že bttdc

ttrrtsct;rcrclcpisovatjak.ousi Strrloul,lt" l<terír je.i tltt1lrtlsto t'itllezu.ic r,.ie|to roz|toclování a dokotlcc se staví

proti Manc|áttt poslance a 1lrosazuie ilutoritářství a zasetltujc clo r,ťtlc 1loslattce talrovot.t Itlčrcru, Žc tcnto.je

za př.ípac|nó své.j iné rozltodtlvání než" li něttruž sc Stlrlortr,ou zavázirl vystavetr tttnohatttilionové sanlici,
je to ol'rrlolrn vcc|oucí úlo|ry stratty vc stír{,č. kr1y sc [al. tatcl politicl<ír stritttzt snaŽí prosac{it Stili c0 Sttii i

r,čci ncdenrolrraticlró, kdy protože tttír značttou r,íl|ru v Poslarrec|ié srrětrrirvtrě nrtiŽe věci ovlivňovat

.iittou Íortrrorr než byla či.ic viilc lidu.
NcIze připrrstit' Že byť tato politiolr1r stra|]el trcntii vc 5r'ýclt StaIlovác|t zak"clltrpollovátro" Žc

1rrosazttje rlryšlerrliy poIlačLriící clelltokracii ttolro Žc by prtlsazclvala lilrnry tzv. nrus. což bylo dcltrrétrou

strarr př-ccl r. l9lJ9, že .|dc tt.iirra|i íbrtrtttlclvittré pclclnrírt|ly snrčřu.j ící kc stc.jrrénltr cíli, tec|y dctlltrtrsl'rovat

1loliticliou vůli za poslušnosti pelslattcc a i lic1yž tcnto ncbut1c sou|rIasit s názoLcnr a |rodlaI by se

rreprolivit vůli lidu byl by lltlce|l a.je za {alito stantlvcné poslušnosti pr.osadit vi'rli své stratly' jinalr 
"ic.i

s|"ilrrre satrltcc ve vÝši 7.000.000'- t{č.

I( tclnluto statlrrvislr'u znliňu.ii nírslcclLriící sltutečtrost,i, ltter.ó si t,ato 1:olitic|iá streltta v|oži1a za

ťtčclcrrr poslušnrlsti |iaŽclého poslance clo Snllouvy'icž se nazjr,ír :

$mlouva o úpravě veájemných vztahťl politickó strany a kandidáta po|itické
strany prCI Volby do Fos|arrecké sněrnCIVny par|amentu Ceské republiky

konané V roce 2010'
kde vymezuje práva a povinnosti pos|ance V rozporu s Ústavou a da|šími právními předpisy a

zákony jakoŽ i Listinou základních práV a svobod.

(tráIe jen $m|ouva)

Za uvedeným uče|em odkazuji na :

ť.]lÁr,inx IV. Vynlezu.|e ťrpravu r,z'áiettrttých vz-taltit l)olitické sl.ratry a Kanclidáta l, přípacÍě zvolení
|(irrrdiclírta poslattcetlt PclsIattcc|ió snčntovny ParlaItlcntu Ceskó rc1lirbliky ta|rto :

IV. l.3. buclc ltIasovat tta sc|tůzíclt ['oslirncclió snčtnovtly Parlatllcrrtr.r Č'cs|*('rcpubIiky n y.iejíc|r

orgátlcch a lrottlisíclt 1rři všccIr lrlasováníclr r,souIadtt se stattor'isliettr poslatrecltélro Klubtr

rr:sp. v soulaclu se stallr-x,isliotrt Po|itic|ió slratry, literé Lrrčtrie l{ada ['o|iticl<ó stratry |tlasovánírrr

n;.rdpolovičlrí včtširrou, pi.ičcnrž r, př.ípadě rozl)oru trrczi slatrovisky l(ltrbu it stanovislrcnr
Po l itic|ró stralty .j c r,lizitrt sta ttcrl, i slicnr Po l i t ic|ié stralty;

Zcle nclzc argunrentovat títtl, žc lly ll.ada a llelrcl"iiný orgítn stratty byl v rozpclt.u s clentcll<racií, lrdyŽ nc

vŽdy.idcopr.oievviile liclu'aleproti trčtrruitltc.ictlr'otázliáclt,kteróscnruse.jíprosaclitnrrro|rdyiproti
tt ětrl u ".|-crto zay án í au tol< riLt iztrr elrl.
Tomuto or|porujc další ustanovcní čl. |v.2., |<rlyž :

Stttluvtlí stranv shodnč lrolrstat,u.jí, žc r, scrulltdu s ;llatnýnli právrrínri předpisy.|c l{arrdiclát

oprávtrčtt ( a zlirovcň i 1:lt.lvillcn ) vy|iorrírvat pr"áci pr:slancc Poslaneclró strčtrrovtty Parlatrrcltttt

Ccslió rcpubIiliy svobtldnč, cllc svó|ro ne.ilcpšílro r,čclotrrí a svěclolllí, a Žc trjedn1rní tóto

stttlouvy totrrtt tre.istlu rra př.eliáž|<u.

StnIuvní Strany sc dohoclly, že v přípailč, Žc l(arrdidir{ vy|iorr/r svtj sltora v lcltrtto člrinku IV'2'
slltloltvy t'tveclclló tl1trár,nční způsobenl, |itcrý brrcle v fozlloru s ujcclllirnírrri člirnliu IV.l' tóto

strtlouvy. l.i. ttastarre rrčktcr.ír zr: sl<rttcčtlostí, lstcrá lrutlc v rtrzl]ofu s uiedrránítlli ttstltttlvcní
člirrlliu lV"l' ttito sntlottvy tlt:bo buclc ze strany l{arrcÍidrit;'r 1lorušctr.ieho závazek crlrsaŽetrý v

č|irrrli.u ll'3. snrlouvy, tato stlrltluvit se tírrr cx |ltlno ruší a 1lrírva a r,ávaz,|*y sllllttvníclt stratr

obsažcná v té|o strllortvč zarri|<aií s vý.iirrrkou těclt, o lit'erých stllltluva výslovrrč stanoví či z
.iciichž povir|ty r,yplývá, Žc rrra.ií |wat, i 1ltl zrušettí sItllottvy.

li dcurol't'itticli
iserrr "ic citov:rl shora ?
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Srllluvrrí strany ptl zt.ttšcttí snrlcluvy dle př"cclchclzí včty tolroto č|árr|<u provedou vzajclnné
vypořirdání dle této slttlouvy poskyt'nutých plněrrí tirli. Žc Kandidát.je v ta|rovénl 1lřípirdč
por,ittetr uhradit Ptllítické stt'attě dcrhodnutou výši plnčrrí Politiclió sl'ratty clle čli|rnli'r"r lIl.l. a
llI.2. resp. Přílolry č. l této str-rlouvy tak,.jali.jc s.jeelrriina r, člán|tu IlI.3. tótcl strrlouvy" tccly
částltu vc výši 7.000'000,-- Kč (slovy: sedtn tlrilionťt ltorun čes|ých ), a to do 7 (seclrni) dnii
rrá slcduj ícíclr po obdržcrt í p ísetttn é v ýzv y k rjrlrraclě"

V pi'ípac|č prodlerrí s últradou odsl'ttpttó|to brrde Iiandic|át por,ittt:n Lr|rrarJit Politickó straně úrok
z pt.odIcnív zá|roncttr strrnovetró výši a dále sntluvní pol<utu ve výši 0.05 % z't||užnó čirstky za
|<aŽc1ý, byti i.icn započatý, l<alcrrdářrrí clett proc{lení.
Sltrluvní strany výslor,ně Lriednirvají, žc ustanovení člán|ru lV.2. sntlor'rvy o zrušerrí tóto
sntlouvy lro pclvitrnosti l(anrJiclírta kvr.áccrrí plnční pos|iytrlutélro l)crliticl<ou stranou dle člállliu
lll.l. a Ill.2. rcsp' Přílolry č. l l'óto snt|ouvy se neužije v pi.ípadč kcly Kandidát nclruclc tttoci v
rírntci plrrční rrjedlri|rní člárr|tu lV.l.3. stnIouvy |rlasovat v sottlaclu sc stanol,isltenr

1:oslarrccl<ó|ro l{lulrrr a/nclio Politiclió strany avšal.i př.ed lrlasov:inírtt se zítkclnnýttr zpťtsobctrt
vztlá ntattcl1ttu poslancc Poslatteckó stlětrlovtry ParllrtttcIltu Čcski'rcptrlr|i|ry. V pi.ípadě" |<cly sc
l(arlclidát taliovýrrr způsobent vzclá ntartclátu, ni'ílcží tttu tláltrada plnčllí c1lc čl. lll.4' ve výši
500.000.-l{č (slovy: pčtsctisíc |iorr.rn česliýc|r). 

.fa|-o 
nálrtada buclc vyplacctra do scdlrri (7)

drrů rrírsledujícíclr po obclržcrrí písetnné výzvy k úhradě s.jcclrranó náhracly. V případč prodlcní s
ťthradou odstrrpnélro buc|e Politická strana povitrna ulrrarlit' I(arrclidilrtovi úroli z prtlcllení v
z1tkonettt sl-atrovetté výši a dá|e stttluvrrí poltutLt ve výši 0,05 % zd|užnó čirslky za každý, byť i

.ien započatý, kalendář.rlí dcn prrrcllení.

Ja|r vyp|ývá z da|šího č|irn|itl V.,
žc taliovóto otrrezcní poslancc trvá po do[:u p|atlrosti Snr|crttvy, litr:rou se lrtusí politik'poslanec strany
Včcí veřc.irlýc|l zaváz'at k posIušnosti. poliucl by neclrtčl zap|atit ntttclltantiliotrovó sanlice. Další
u.iedrrání Slttlourly je rovnčŽ porriŽtrjící a V rozporu s delltokt.acií 1< ní.ž se CR zayivala l< phrělrí.iejich
principii a kterír.istlu zal<otvcna ve slrora uvádčltýclr člirncích I.Jstavy ClR.
l{on|rrótnč jdc o trrtrl sntIuvní u.icdnrirri:

Čt,Át,{tlK Y. Doba trváltí sttllcluvY

v.t.
Tato strtlouva je uzavřena rlltatnžikcnr prrdpisu snrlouvy občltta stltluvníttti stratritttti s tínr, žc od toltoto
oltalttŽiku.isou svýlni stltlttl,trínli prcr"ievy r,ázány a sntlouva.ie platná a účirrná.
v.2.
l-iú'o stlIottr.a se uzirvírá tlir dolru trvání voIcbnílro období 1'rtrsIancc Poslanecltó strčttrovtry Pirrlanletrtrt
Českó republiky,.jeltrrž lrrarrdát r,zešQl z Vcr|e[r.

|)olra tn,áttí stltlouvy všali přcclčasttč s|iončí v případě, žc žridrrý'z |tarrdiclirtij PoIiticl<é Strany ncbude vo
Volbáclr zvolcIt posIancctrr Poslancc|ió strčltrtlvlty Pirrlatrrcttlrt Ccs|ié repu[rlil<y, a to dnetrl 3l. 1lrosirrcc
20 l0, lrebo v případč' Že Kandidát sc stanc poslatrccnr Pclslattcclié sttětrtovtly Parlamclltu C]cs|<é

rc1rrrbli|iy a'.jelro ntirndát 1:tlslattcc Poslarrccké snčttrovlry l]!at.|allrcttttt Ccs|té I.c1ruLlIilry rl1rsleclně zani|itre.
v.3.
V pi.ípadč" žc.jcrlrla zc snrluvtlíclt stran poruší poclstatltou povinnost stanovcnou toul'o strrlouvott, tnůže
drultá snrluvtrí strana od tétcl sntlouvy clc|stot"t1lit. V taliovétrt přípaclě tato snrlouva zarliká s účirrností |<c

dni cltlt.ttčení ozttántcní o oclstt-rttpcní clc| tétcr stttlclttr,V' ltlcré bvlo cÍorrtčeno clru|tó sntluvttí straItč dlc této
surlouvy"

I} ú |* a z : Stattclvy-Věcí vcřejných
L]stlva CI{.

|'istina zir|t|arÍrrích pritv a svobocl
Mlrrrdírt 1losIntrcc PSl, (.l{

Snrlouva

Iv"

V ncpcls|ecltrí i.adč trrusíttt 1lou|<ázat na Č|áuclr 3 .- Člcnslr,í

rrdst. 1. Clenenr Str.irny n-růže být l<aždý olrčatl stirrŠí lll |ct" ltterý:
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c) nebyI v tninulosti 1;ravonrocltě odsouzen za spác|rárrí ťrnlyslrró|ro trcstnó|ro činu a není ke
dni podpisrr rcgistrační př.i|rláš|iy za člena Stratty obžalov1rn ze spliclrirrrí únryslrró|ro
tl'esttré|to činu;

PrcltoŽe právetn |iaŽdélrcl cllrčana, tocly to|ro,l<teý clisporruic prirvní sub.icl<tivitor'r.ie, aby se ntěl
tncrŽtlost sdrltžclr'at v po|itickýclr lrnul'íclr a stt.anáclt a.ic-iich prostř.cdnictvítrl prosttzclvat sr,oji vů|i'
por,ažtrii za selektivní vyntezení této strany i l-cl, že vyloučila ntožttost stát se.ie.iíln č|one nr oscllrám,
které byly trestány nebo proti ninrž.ie tlestttí ř.ízettí vedeno. Zc|e považrrii tottl za porušení práva.iali.|e
rtveclctttl a práva na za.iištění zásadyvy.jáclřenó v čl.40 odst. 2 Listiny záltladníc|r pr/rv a svobod. l<dc je
toto de|<larovátto zásadtru prcstltl1pce neviny.

Jestliže bylo dáno právo volit občanůnt r,e věznicíc|r, palt jc naprosto tlislirirnirrtriící i to" že
právo volit a trýt volerr.je znetttoŽněno osolránt, lrteré se v ntinulosti dostaly clcl stř.etu sc zákolretlr, a to i

osobálrt' l<teré sice byly trestrrě stíhirrry ale na ttěž se hletlí jako lletrestanó ve snrysIu zákollit č, |41l6|
Sb. tr.řiirclu.

Týo otrtczující prulry ve Statrclr'ítch citelnč a v rozporu s trrczitrároclně uztrávanými pr1rvy těclrto
olrčarrů byl nrirristerstvetrr vttitrir sclrváIeny a crtnezetrí práv by|o proltltluberro shora trvádčttou Sllrlouvu.

.Ic|e o nirprosto s|iandá|trí projev sele|<cc, itutokratizltlu a pro.ievy sna|t ovlivnit dčrrí ve státě
jinou fornrou. kdy se ncpřiporrští volný pro.iev viile a postavení osob v ntinulclst,i trestaltýc|t, l< nitrtž sc
spolcčnost s ohleclem žc se na nč lrledí.ialio netrestané staví dentclkratičtějittež tato politicl<á stratrir.

D ů |< a z : Stanovy politiclró strany č|' 3 odst. | '

v.
, .|e|il<oŽ.ide clIe rrréltt-l trázoru o ptrrušení těclr nejzálrladně.iších prirrcipů deltlolrracie a porrrše ní

tJstavy Clt,.jsou zde dilny, aniž bych.ia|il<oIi hodlal pcrlitic|tou SlranLl přec| lronrunir|nílrri volbanri
poškozor,at,rlůvoclylitottttt,abybyl clánnávrhrraje.iírozpttštěníl,estitysluz.č.4241199l Sb.|<depodIc

$ l 5.idc o tcÍtto případ ja|i"|e uvecleno v oc1stavci pruéttt cittlii :

(l) O rozpuštěrrí strany a lrnr'rtí [$ l3 rrc|st. l písnr. b)], pozastavení činnosti strany a hntttí ($ l4 oclst. l)
lt tl zttovuobnovení.ic.iich činrrosti ($ l4 odst.3) rozlioduje Nejr,yšší správrrí sclud. Nirvrlr poclír vlácla;
pokr"rc| tak rleučittí do 30 dnů od cloručettí pot1nčtu, nrťrže návrlr poclat preziclent reprr[rli|ry.

Vtrlltr[ooclliazu.ii rla"juclikátNe.|vyššíhosprťlvrtílrostlttduČR 
'"clne4.3.2009Sp.ZÍ1.Pst1/20{}8-66,

l<de poclrrrínliy pro rozpuštční politicl<ó strany by|y vyrrrezcny tal<to :

t. Opírá.Ii sc návr|t na rozpuštěrtí po|itiolré straly potlzc o tvrzcný rozpor čirrrrosti stratty s $ 4 zir|<ona

č.424l|9t)l Sb., o sclruŽovítnív poIitických stranrich a v 1:oIitickýclr hrrutích, neuplatní sc na ř.ízettí
před Nc.ivyšším správníltr .soudctrr ocltratnná llriita stanovcná {i l5 crdst. 2 včtou první 1'élroŽ zákotttt.

II. NavrhovetteI ncse v řízení o nár,r|ru tta rozpuštčtrí politické strany bř.r;tnerro tvrzelrí a břetrretro
důliazrrí. Ne'ivyšší sprirvrrí soud.ie př.es Íbrnrálrrí tteexistenci dispoziční z1rsady r,írzán rozsaltctrr
návrltu, s vý.iiln|iou tt:tpř.. postlttzcnískutcčností, ktcrér,y.idcltt na.ievo aŽ při projec|návání návr|tu.

ltrI. PoIiticl<ou Stťanu lzc rozpustit 1.tclttzc za kunrulatir'ního splnění čtyř podnrítrc|i: l) Z.iištčnó c}rování
polit'iclré strany.ie protiprávrrí ($ 4 zá|iona č,4241199l Sb., o sdružovťtnív politic|tých strattách av
poliÍických lrnutíc|r)' 2).ic přičitateInó darré politické straně,3) přeclstavuic drrslatečrrě
lrczprtlstř.cclní |tt'ozbu pr.o de nro|<t'al.ioký prár,ní stát a 4) zanrýš|crrý zilrsalr ^ic přinrěřený
slcclclvattóttlu cíli. ti . nenaruštl"ie princip proporcionality rnezi olrrczcníltr pt.i.rva sc1rttŽova1' st: v
politicliýc|r stlanáclt a zá.inlcltt spttlečnosti tra cic|rrattě.iiných hodnt.lt. 

.I-ěnrito 
hodncltitttti jstlu

zejnlóna zá.jcln na bezpečnos1'i státLr, vcřc"jrré bczpcčnosti a vcřc.irrórn pořádku' přodcházení
trestnýnt čirri.rrrr lrctro ochrana prilv a svt"llrod drulrýclr.

l když ne všcchtty pocltttínky, ltteré by ntttsely být kunrulativnč naplrrěny aby se nlo|tly přičít'at strrutč
Včcí veřejných, přcci .jerl vc snrysltt shora ttveclcnétn, |idy.idc o zccla včdonlá porušcrrí t"Istavy CR
sltora rovttčžvyt"nczertých, jsou tlitplltěny, a protoŽc tato ncbyla př.ec|ntčtcnt schvalcrvání Mirristcrstvcnr
vnitra při přcc|ložettí Stattov za títttto ťrčelenr. pa|i "ie cloclatcčnč dárro" že ve snryslu shora citované
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Srltlouvy a popřcrríttt p|esull]pcr: ncvilty lryllr (Jstava Člt pol.ttŠctla a to podstatnýnr způsobent.

vt.
Pro ;lor"lporu toltclto ttávrltu povaŽu.ji za rlůležiLó zolrIednit nlccli1rlnč ználllá ténrata,.jeŽ proliazu.jí
v praxi slla'htt t.t autolrratiokého řízelrí stittu, kteró jeza|oŽcl"té na rcpresivních prvcíc|t:

l) llud' budc Radeh John nrinistrcnr vnitr:r, ncho neidcmc do vkidy
(b11nJ.1u:ylv.ilg!-[úyjcr!.l|ljlq.{]{}!tÓ_*li,:bud:]:rrd.Luj"b!:idrq-.!-Lltfuurr!:Li:.(:bq:
ustdelre-,1 a:yl]!ML[ul)

2)'Ircstnílro clznťtntení llil Víta Bártr: (zc[e se .jedná o podezř.cní zrteužití stár{rrí nroci
prostř.ednictvínr nátla|iu vc íbrnrě ťrnryslnč nepropláccní íalttur <Jcrdar,atcliinr za ťtčelctrr
vyl-tt"tccní ztttěny stttluvllíc|t poclntíttc|t. Pcllitrd lry sc |taždir í.'irllra chovaIa.ja|io MDC,lR' zceIa
.iistč by takovéto c|rovártí způsobilo twalý ekonomicliý rozpad Českélro státu.

3) Prrspíšil |{ Johnovu u|tirnítu: |)o |4 dnů i.e|<ttt-t, kdy Vcscckou oc|volitnr
(J-..tlp-l/rl-a!]raoi.ri'tLrcd.qa!.L!í2í8.85lLpr]!Jru!Li:-rrúu:l,vtd1lrurltdq-.Ll-.r|u-uq1rurr:lrdl.
vr,:ser:|<r:u-riclvolanl)' Další z ultintá t, jeŽ olrrožu jí stabilitu vlix1y'

V praxí sc ukazuje tedy, že strtluvnč vir'áný tttandát 1lcls|rrtrcc sc Slrallou, kcly tato ncveřejrrá strtlcluva
c{|c oclborné veř.ejností.ie pr.otiústzrvttí. tl|trožuje základní c|cntol<raticl<ó prvky politic|ié soutěžc s(r.atr a
právo na svobodrló rozhodování"ieclince a ttl<azuie se.že Včci veře.irré stá|e více prtlhlubtrií nír-tlaliovó
akce.

V l-lucltrttctttr lly tali ttro|rla nitstrtt situncc. l<dy poslaltci lludtlu v:izlini slltluvnílrr u.ierlnírníln stt.any. ktcrá'
1lucle cen|"rá|trč rtlzltoclovat a ř.íc|it stírt. Tal<ovóto počínliní r,šak Český národ patltatuje z dob totalitních a
clonttlíváttl sc, že prirvč prár,tr.ier1ilrcc (poslancc) se sall-ttlstittnč rozltoc|clvat.ic tírn nc.iziililadrič.|ším
dcnlo|<raticl<ýtn prv|<ent prítva na zajištčrlí svobtrdné|to státu, ncbot'poslanec ntá právo nesou|rlasit
s ústřcclírll Stl.irlly, pokud.je to v roz|)oru s.ie|ro přcsvčclčerrínt.

Zd,anýc|l důvodů se proto ollracínl rra Vlác|u ('R. at.'y r'Čc posouclila nikoliz hleclisl<a účclově
pcldatté|t<r pcrdnčtu trěllotrru šliodit, a|e aby byla t'istava ťlI{ respe|rtovírrra, kclyŽ i Vlácla C.tl jc oruiirrcrrr'
l'1crý tl rttsí t|lxi1 lta .jr"j í rra1lIrrč.rr i.

Navrhu.ji prottl. irby byl Vliir".|tlLr př"cll"Ž",iv;l]rlntt l. No.ivyššínru správnínttt soucht ČR snrěř.u.iící
|re zru š e n í po|itickó StranyVěcíveře.jnýc|r, kdetal< navrhrrii, abylry| palrNe.ivyššínt správnínt
soudcrrr tiyncsen tento:

I{ozsudel<

l.Včcivcřejtté,.jrrkopo|iticltástratlavCleslidrcpublice sc r'crzprruští.
l I. N e.i vyšš í správlr í soucl .j nrcrruj c l i |<v i cÍátora Věcí l,eř"ej nýclr'

^liří .lc|r Iičlia


