Petice za odstoupení prezidenta České republiky Václava Klause

www.dostklause.cz

Nedělám si žádné iluze o bezcharakternosti a všehoschopnosti prezidenta České republiky Václava Klause. Stal se hanbou a ostudou naší země a tedy i všech jejích slušných obyvatel. Je důvodné podezření, že se dopustil i vlastizrady! To, že už je pomalu celému světu – s výjimkou Ruska – pro smích je jen logickým následkem jeho myšlení, chování a způsobů, které jsou v rozporu s dobrými mravy a naprosto neslučitelné s touto funkcí a úlohou, kterou má plnit a zastávat. 

Jestliže tomuto člověku dle veřejných průzkumů důvěřuje cca 60% obyvatel, potom se musím ptát, kdo dělá tyto průzkumy a kdo je tázán – samozřejmě za předpokladu, že nejsme národem nekulturním a neskládajícím se z velké části jenom z hlupáků a nevzdělaných občanů bez potřebného rozhledu a vlastního rozumu?! 

Jsem v denním styku s širokým spektrem české společnosti. Dle mé zkušenosti je to právě naopak – populární je pouze mezi hlupáky, nevzdělanými a neinformovanými!  Čím méně je prezident populární, tím více nám agentury pro výzkum veřejného mínění předkládají a vnucují „popularitu“ prezidenta. Touto peticí nabízím občanům možnost vyjádřit svobodně svůj názor.

8.prosince 2008 projednávaná kauza bytu manželu Klausových úzce souvisí s trestním oznámením z ledna tohoto roku, které leží u VSZ v Praze a dosud nebylo žádným způsobem projednáváno…?!

Lze důvodně předpokládat, že se prezident republiky dopustil velezrady svými dosavadními skutky, které jsou veřejnosti známy. Těžko lze věřit, že by měly být posledními. Senát má tak možnost podáním žaloby pro velezradu dokázat občanům svoji nezávislost.

Jestliže petici www.dostparoubka,cz podepsalo skoro 90.000 signatářů, nemělo by tuto petici podepsat méně.  

Pro ty kdo snad zapomněli či zapomínají přikládám otevřený dopis pana Miroslava Vojty orgánům činným v trestním řízení a občanům České republiky. Pro ty, kdo nemají dostatek objektivních informací, připojuji linky na závažné články a dokumenty v mém archivu.


Jan Šinágl, 9.12.2008

- - - - - -

Otevřený dopis orgánům činným v trestním řízení a občanům České republiky.

Chceme-li považovat Českou republiku za demokratický stát, nemůže nám být lhostejné, komu je svěřena funkce nejvyššího státního úředníka ani to, jak ji vykonává. V současné době máme v této funkci darebáka, který se neštítí žádné špatnosti k prosazení svých protistátních zájmů. Václav Klaus je bytostně spojen s nejhoršími zločiny, jichž se na občanech Česka dopouštěli a dopouštějí komunisti a všichni ostatní zločinci.

…To jsou vážné indicie pro to, aby bylo zahájeno šetření, zda se Václav Klaus jako prezident dopustil jednání, které může být kvalifikováno jako příprava trestného činu velezrady.

Obracím se tímto otevřeným dopisem na ústavní orgány ČR a orgány činné v trestním řízení, aby se bez zbytečného odkladu zabývaly jednáním prezidenta České republiky Prof. Ing. Václava Klause, CSc.

Obracím se na všechny občany České republiky: trvejte na odvolání Václava Klause z funkce prezidenta České republiky, nic nedejte na tvrzení jeho zastánců, že na odvolání Václava Klause není politická vůle, že na odvolání Václava Klause z funkce prezidenta nemáme zákon – jsou to všechno jenom lži!!! Odvolání prezidenta lze zařídit i zákonem stejné délky, jako je zákon „Edvard Beneš se zasloužil o český stát.“, stejně tak lze připojit přílepek k jinému zákonu – jak se to dělá, Vám řeknou poslanec za KDS a nyní ODS Marek Benda a prezident ČR Václav Klaus, mají s tím své letité zkušenosti!!!

Miroslav Vojta, nespokojený občan České republiky, 24.11.2008
miroslav.vojta@volny.cz 

Celý článek: http://jan.sinagl.cz/phpbb2/viewtopic.php?p=12543#12543

- - - - - -

Velezrada 

je trestný čin sui generis, jehož se může dopustit pouze president republiky. Je to zároveň jediný veřejnoprávní delikt, který úřadující president může spáchat. Trestem je zbavení funkce a ztráta způsobilost znovu ji nabýt. Řízení provádí Ústavní soud, ústavní žalobu podává Senát. Jak přesně by měl tento proces probíhat, není z Ústavy zřejmé, celá procesní úprava je obsažena v zákoně o Ústavním soudu. Tento zákon rovněž velezradu definuje: § 96 - Velezradou pro účely tohoto zákona rozumí se jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. 

V řízení se postupuje podobně jako v běžném trestním řízení, subsidiárně se při něm používá trestní řád. Jako veřejný žalobce vystupuje Senát, jednající svým předsedou nebo jinou pověřenou osobou. Ten ústavní žalobou disponuje. Přípustná je i obnova řízení. 

Žádný český president dosud obžalován z velezrady nebyl. S vážně míněnou iniciativou obžalovat presidenta Václava Klause pro velezradu za to, že president dlouhodobě paralysuje činnost Ústavního soudu tím, že nenavrhuje Senátu kandidáty na ústavní soudce, přišel v r. 2004 senátor Zdeněk Bárta (KDU-ČSL). Jeho iniciativa utichla, zřejmě v souvislosti s tím, že byla do Ústavního soudu ihned poté navržena lidovecká kandidátka Ivana Janů. 

http://iuridictum.pecina.cz/w/Velezrada


P.S.
Kdo má  potřebu informovat se více, doporučuji si prostudovat v mém archivu články pod tímto odkazem: http://jan.sinagl.cz/phpbb2/viewforum.php?f=6
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