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V Olomouci dne 27. 4. 2018

Vážený pan
Ing. Miloš Zeman, prezident České republiky
do vlastních rukou

Hrad I. Nádvoří č.p. 1
Hradčany
119 08 Praha 1
Věc: Armáda ČR

Vážený pane prezidente,
úvodem tohoto dopisu dovolte, abychom Vám jménem všech členů naší strany co
nejsrdečněji poblahopřáli k Vašemu opětovnému zvolení hlavou našeho státu, České
republiky. Věřte prosím, že Vaším vítězstvím nám spadl ze srdce veliký kámen….
Již za Vašeho minulého funkčního období jsme se na Vás obrátili se znepokojením,
jak je zacházeno s naší českou armádou, podívejte se prosím na naši dřívější
korespondenci s Vaším úřadem.
I tentokrát se obracíme na Vás, pane prezidente, jako na vrchního velitele
ozbrojených sil České republiky – tak jak to jednoznačně říká Ústava ČR (Článek 63,
písmeno c)). Odpověď Náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky
generálmajora Jana Kaše nás velice znepokojuje, neboť Vaši ústavou jednoznačně
definovanou kompetenci relativizuje a zpochybňuje tím, že se odvolává na jiné
zákony a ustanovení (č. 219/1999 Sb. a 221/1999 Sb.) a dokonce zmiňuje i jakési
neurčité „historické tradice“...
Vážený pane prezidente, všem nám níže podepsaným se dostalo jistého
vojenského vzdělání (vojenská katedra při studiu na VŠ a také služba v armádě).
Jedním ze základních axiomat je to, že velitelská pravomoc je nedílná a
jednoznačná. V odpovědi Vašeho zástupce je však množství nejasností, a spíše než
vysvětlení vnáší do věci další nejasnosti…
- Je Ústava České republiky dokument s největší právní sílou, nebo ji mohou jiné
zákony relativizovat či být s ní dokonce v kontradikci?
- V případě branného ohrožení státu, kdo vydává zásadní rozhodnutí? (V tomto
případě bychom si dovolili vyjádřit naději, že to nebude nikdo z vedení
ministerstva obrany…)
V souvislosti s nedávno konanou prezidentskou volbou jsme s velkým údivem a
znepokojením sledovali v TV zpravodajství pokus o napadení Vaší osoby přímo ve
volební místnosti. V souvislosti s tímto odpudivým činem musí každého zákonitě
napadnout tyto dvě otázky:
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Kdo je odpovědný za vstup ženy, která Vás přímo fyzicky ohrožovala?
Kdo jí umožnil se dostat mezi novináře?

Za velmi podivné a znepokojující pokládáme „superrychlé vyřízení“ tohoto
teroristického činu a okamžité vyhoštění pachatelky, prakticky bez trestu. Tato fakta
vrhají na příslušné orgány velice podivné světlo… což nás vede k domněnce, že se
jednalo o spiknutí cílené na Vaši osobu.
Vážený pane prezidente, dále bychom Vás chtěli požádat (v rámci Vašich
ústavních možností), abyste i nadále podnikal kroky proti České televizi, která za
peníze koncesionářů neposkytuje objektivní informace - eufemisticky vyjádřeno.
Vás osobně, pane prezidente, ČT cíleně dehonestuje a celkově je zaměřena proti
zájmům občanů ČR. Domníváme se, s jistou nadsázkou, že na České televizi
kromě jejího názvu již nic českého není…
Vážený pane prezidente, závěrem tohoto dopisu Vám chceme popřát pevné zdraví
a štěstí v osobním životě a hodně úspěchů ve Vaší práci pro naši zemi.
V očekávání odpovědi,
za vedení SPR – RSČMS:
Jiří Dufek, Ing. Dalibor Kuba, Mgr. Karel Mašlík, Ing. Pavel Mužný a Roman Sláma
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