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PETICE
(podle pďčniho záLkona č.85D0 Sb.)

předsedovi vlády České repub|iky

pmti nefirokčrrosti orgáDů státní spróvy, v}šeťovďelů Policie ČR a Strítních zastupitetství i soudú pň
vyŠetřování a postihovóní závažných tr€stnýoh ěinú hospodářského charalrÍeru, ze1méaa z privďizaae
českých podoiků' proti konrpci při zadáváni zatázelq korupci policie a konrpci při roáodování .oudů. P"ti".je zaměř€Be proti ne\Tmahalelnosti práva a nedodržení slibu vlády ''Akce čisté ruce',, proti nesoučirnosti
mini9te.slev vnilÍ& a spravedlnosti a nesoučinnosti složek policie podlóhajícich ministt.ovi vnitra' 

.

My' podepsrnt občané České republiky, upozorňujeme vládr1 Poslaneckou sněmovnu a senát Parlamentu ČRna nefunkčnost stávdícího systému od vyŠeťování až k odsorrzeaí tresbých činů korupce, privatizďuích
podvodů. vidíme n€dostatďnou politickou viili k ďhalovini zÁvli!'ých hospodířsbýcb podvodrt dlouhé
lhůty vyšetřování a projednávárrí u soudů, nedostateótou kontrolu a odstraňovfurí ohý justice, káy soudy
roáodují ve stejné věci dimeffilně odlišuě, zdloúavě a podle ájmu určiých skupin''Zdúrazňujeme, že
exisluje nefunkěrrost sÍ'olupnáce ministerstva vnitsa a ministersnt spravedlnosti, kdy na jedné strane je
v}šeťovalel podř1zf.rlý ministoYi vnitra' který nemůže kontolovat jeho pníci a na druhé je st]átní ástupc€
podléhající ministlovi spraved|rrostí. Jedině dohlŽející stótní zásfupce múže zasahovet do piáce vy{etřovotele,
ale nemůž kontÍo|ovat jeho vydženos! ov|MoYď jeho podmínky pro pn{ci a tho práci odměňovat SÍátního
záshrpc€ potom již de facto nekontroluje nikdo a dohled lyššího stéhího ZisfuPce d€ jure bývá jen procesnr'
fonaáhi a nezbývá se meriteB Yěci. TaL je nastaveno prosťeď konrpce' kdy stačí ovlivnii;"a"ono uz a\.,"
lidi v procesu vyšetřovrírí ťestného ěinu, a tak si zajistit beztÍestnost. Kdý nejrle ozrrámení jednoznacně
odložit odtládá se tak ďouho, aby se proďouáa lhůta vyšeťová!í nebo odsouzení na několik lď 8 očekává
se, ž€ poškozenÍ, pokud nejsou zastÍďováni nebo šikanovráni a nerezignují ze saachu, nakonec stejně rezignujía bezť€stlost má ''Pnívo" ve sýcb nrkou. Znektidňují nás 4rávy o n8IŮstaJící organizované zločinuosti a
značnéÍn podílu policistů m 1éto ěinnosti a uráŽi p{ás algumenlace ministra vnitra' kd}ž tvrd! že wkamvátt1Yyšší trÉsbé činnosti policistů je zás|uhou dokonalejši kontroly práce polioie a kontrohich máhanismt
Inspekce ministerstva vnitra. Domnívráme se, že vše se odvíjí od současné politické sifuace ve spoleěnosti, kdyse z8ěínají pÍosarcvat nedemokra1ické, konrpčai' ájmové, fnaněně velice sihé skupiny' jejicbž kapitál
pochád ě8sto z nepovedené kupónové privďiz8oe a privatizačních podvodů. Zájmy vsech- obeánq zeimena
občanÍ v postaveni poškoze ých' kteří nemohou vytvářet fnančně silné tobly, z*avaly a dstávají
neý'slyšeny, prrctože se jednalo dosud pouze jen o dílčí stěžovatele. A tak 9e také sialo, Že ministr vnitra ve
svém dopise poslancovi omačil bez rnalosti věci takového občana za stěŽolatel€ notorického. Mr!Žeme navýádánÍ předloát konkrétní kauzry, které jsou dílěími nďimi zkušenostmi rnimo dalšich, ze kterých
v},chádme při Podáni této petice, kt€rÁ je současně pÍotestem proti n€Íovnopnivnému postavení poškozerrých
občanú v procesu s pachateli ávaŽných tÍestných činů.

Naše *ušenosti jsou 
'napÍosto 

konkéhí. Pro jejich zob€cněDí a společný posfup, za|oáli poškozoí občané
sdružerrí občanů sos' IČo 26534657. Cflem sdružení je postupovat úíaŇ cestou za dosazái rovnoprávného
postavení občanů a prosazováBí skutďné demokacie, upozorňovat na chyby snítní správy a stértních organt.
Nežúdáme předsedu v|ády, aby nás ujišťova| o tom' že se mýlíme a statisticky nás přesvědčoval o oPačué
skub.bosti ve společnosti' než jat ji zňvfulLe By q56a6. žld;.e p serlu v|ády o koalEétní náPravu
nejenom v dÍ|číoh kauzáLch, a|e zejmaa systémoyým n8st6vením a prosazením politické vůle k dodržení
volebních slibů vlády. Jednot|ivé přiklady mÚžeme do|oŽit, či pHnést při vďejném sl$€ni.

Konkrétně požadujeme:

l. PÍod€j zfi||,žcné frny jako pníwické osoby podřídit srcjuému režimu jako prodej nemovitosti.
Neumožnit tak prodávď zad|užslé firmy .bíléulu koní'', ale umoŽnít vymahatelnost dilúů firrrty a
posťlžile|nost jejich rninulých majitelit a jednďetů' T€nto posfup z minulosti jednoaačně odsou<lit jako
trcstný čin. Provést revizi obchodního rejsťíku podnikatelských subjektů, ukončit legistaci neexistujícich
firem, da|eko vÍce PostihoYat m8jitele fingovmých spoleěuostí, neexisfujících na uváděných adresrách a jejich
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jednstele, kt€ří často působí jen účelově bez oprávnění k podnikráni bez oznďení sídla provozovny, bez
úěetnictvl. Př€sto mají stqná pnóv8 jako podnikatelé' kteří poctivě odvádějí tomuto stáfu delě a p|ní si
všechny své povinnosti. PoŽadujeme' aby se zjišťovala dr1sledně nejenom pÍofesní ?působilost k podnikání,
ale také podminky k provozovríď čionosti. Tak jako nemůŽe nev1nrčený podnikal v obonr lékařsM' práva,
rwiá, elektro a v jiných kvalifikovaných oboreclq tak nemůŽe velkoobchod působit v panelákovém býě bez
označení' bez skladů' maDiPulačních Prosfuků a bez uměstnanců a dokonce bez ávnost€nského oDřávněni'
KoúÉtně napřiktad fuma Sirius P|zeň' s.r.o.' IČo 4E362t75 v panelovém domě Nušlova 2286, 158ó0 Praha
5, najitel Van Tuyeo Phm bez povolent pobytu v Čq pnpaanr firma Thorn Plzeň spol. s r.o., IČo
45349096, přejmenovaná EMDE, spol. s r.o., smetanovy sady ó' Plzeň, majitel Sirius P|zeň, sr.o.' IČo
4836287 5 bez hvnostenského opŤávnění.

2. v}řešit jednoznačoě odpovědnost za vyšeťováni ae$Dích oaáEení a odpověduost za kontrolu postupu
v}šetřování vyšší míÍou koordinace s možností kontsoly nejen procesní, ale zejména m€ritorní. Uěinit
odpovědným mimo vyšeťov*ele i jeho nadřÍzeného' případně až minista kter.ý by měl bý schopen necha
pÍovést ptověrku Posfupu lyšeťovatele a v případě pochýaní lyšeťovatele z toho vyYodit z^!éry, PÍogarcní
postihů v}šetovdele a, jeho ňvab6 pocbybení' nikolř jen procesn| ale v nezjišt&Í důkazr! nespnívaé
pnívní Posouzent neúměmé prodluŽování vyšetřování až na několik let, nesprávný výklad zárkona nebo jeho
obcháani pfi zdůvodňováni usnesení- sysÍém dobledu stríúniho ástupcg může bý zachován' ale jebo
odpovědnost musí být ro\'něŽ adresnó a poch}óení tÍestné. v)'tvořit podmínky, aby se do fud Yyš€řovaÚelů
moh|i zařadit absolventi pnívnických frkuL odbordci a znalci. Tím ř€šit nedostatek profesionďity
stávajíaích vyšeťovďelů z ř8d učitelů a učitelek nebo zemědělských inženýrů.

3. Žedáme, aby býa rrmožněna volitelnost soudcri a jejich odvolďelnost občany. Jedi!ě při d*foi a obhríjenl
dúvěry ve volbách mohou mít soudci mandát neávisle soudit. stávajicí systém jmanování soudcú
prezidQtem" je proti ájmúm občanů, protože rmožňuje pníoi i takových soudců, ktďí buď z nekompeleace
nebo i úmyslně škodí společnosti a mohou dokonce slá na straúě zlďinu. Jedině občané mají próvo posuzovat
výsledky práce soudcrl' zda roáodují v ájmu spraved|ivosti. Nenobl by potom odstovat stav' že ve stejné
věci roáodnou dva soudy zc€ls opačÍě při platnosti stejných ákonů, drlkaal a podmínek případu. Nemohl
by taté nastat přÍpa{ Žrc se bude soudce zabývď žrlobou 7 i vioe le| kdý i v5neseni spraveátvébo rozsudku
pozbývá váledem k dlouhé době od podání Žaloby svou funkčnos! případně se poškození rozsudku nedoájí.

Ž&fue o možnost osobíího projednfoí petice v Petiěním lýboru Poslaneoké sněmovny s předsedou vlády
pří vefujném slyšení.

Pďiční wýbor zlstupuJí:

Ing.Václav Princ, U Pity l234ll l, 370 0l České Budějovice
František Scbrmhau*r, Slunečná l l,370 01 České Budějovice
JosefMěšťaq Jelno 7, 373 71 Rudolsv
MtJDrJiři Noáčta Mánesova. 370 0l České Buděiovice

Co: Pďični výbor Poslanecké snčmovny Parlamenfu ČR sněmovni Pťaba
Petičoi výbor Senátu Pailameúfu ČR valdštejnstá Praha
ČTK obtastní Íedakce U tři |vů 1 370 00České Budějovice

Adres8 pet|čDibo yýborlt :

Ing.Vác|av Princ' U P y r 234lt l, 37o ol České Budějovice

Upozornění pro občany;

Sdnžen! občanů SoS upozorňuje občaÍy, že pďce bude zvďejuěna na veřejných místech. K petioi je možré
se přiPojit pÍsemným v1'jáďením nebo podpisem na podpisových listech oaačenýcb stejně jako záhlaví léto
pďioe' aby nemohlo dojít ke 4ochybnění pďpisů. Petici je možné si i'JŽádď na adrese pďičního výbonr, kam


