SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA

V Olomouci dne 24. května 2017
Vážený pan
generálmajor Ing. Jan Kaše, MSc.
119 08 Praha 1, Hrad
Věc: Armáda České republiky – prošetření činu ministra obrany Stropnického
Vážený pane generále,
děkujeme za Vaši odpověď na náš dopis ze dne 25. 4. t.r. Ev. č. 7/7/210/2017-1245.
Vaše odpověď však vyvolala další otázky. Dovolili bychom si Vás v tomto smyslu požádat
o odpovědi na tyto dvě následující:

1) Ústava České republiky, ze dne 16. prosince 1992 hovoří naprosto jasně a stručně
v Článku 63:

(1) Prezident republiky dále
a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu
nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,

c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g) jmenuje a povyšuje generály,
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
i) jmenuje soudce.

Vaše sdělení, že „ pan prezident nemá pravomoc zasahovat do činnosti Ministerstva
obrany“ musí zcela zákonitě vyvolat otázku: Jaké že to vlastně pravomoci vrchní velitel
ozbrojených sil v ozbrojených silách ČR vlastně má?? Rádi bychom Vás požádali o
nasměrování na příslušný dokument, který tuto situaci objasňuje a není současně
v kontradikci s příslušným článkem Ústavy ČR.

2) Ve druhé části Vašeho dopisu uvádíte, že námi zmiňovaná záležitost byla sdělovacími
prostředky „mylně a zavádějícím způsobem interpretována“.
Proto bychom se chtěli dotázat, jakou iniciativu pro uvedení věcí na pravou míru Vaše
kancelář nebo Ministerstvo obrany podniklo. V tomto případě se jistě jedná o velice závažnou
dezinformaci (šíření poplašné zprávy), kterou by veřejnoprávní sdělovací prostředky měly
dementovat, popř. nést patřičnou odpovědnost a postih.
S pozdravem a v očekávání odpovědi
za vedení SPR – RSČMS:
Ing. Pavel Mužný, Jiří Dufek, Roman Sláma a Dalibor Kuba
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