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Žádost o zjednání nápravy ve smyslu ustanovení § 16a zákona č. 424/1991 Sb. – vyjádření 

Příloha: plná moc 

 

Vážený pane magistře, 

 

na základě plné moci, kterou mi udělila předsedkyně ANS, jakožto statutární orgán, si dovoluji 
reagovat na Váš návrh, který jste zaslal rozhodčí komisi této strany, jakožto zplnomocněný zástupce 
dále uvedených osob. 

 

 

V uvedené věci zastupujete osoby : JUDr. Karel Hais, nar. 18.12.1952, bytem náměstí Přátelství 
112, 357 09 Habartov, Ing.Ivan Kratochvíl, nar. 25. 2. 1959, bytem Vikova 473, 274 01 Slaný, a 
Ing. Vladimír Prinke, nar. 13. 9. 1938, bytem Buzulucká 2354, 390 03 Tábor 3, kdy jejich jménem 
jste podal žádost rozhodčí komisi ANS, kde žádáte o zjednání nápravy v těchto bodech: 

-Rozhodčí komise ANS rozhodne tak, že prohlásí zápis z 23. předsednictva ANS ze dne 23.6.2021, 
jakož i veškerá rozhodnutí zde přijatá, za neplatná 

-Rozhodčí komise ANS rozhodne tak, že prohlásí veškerá rozhodnutí učiněná předsednictvem 
ANS v období od 23.6.2021 včetně za neplatná 

-Rozhodčí komise ANS rozhodne tak, že prohlásí, že bylo 6. celostátní shromáždění členů ANS v 
Praze dne 3.7.2021 svoláno v rozporu se stanovami ANS, a tedy neplatně 

-Rozhodčí komise ANS rozhodne tak, že prohlásí, že bylo 6. celostátní shromáždění členů ANS v 
Praze dne 3.7.2021 konáno v rozporu se stanovami ANS, a tedy neplatně 

-Rozhodčí komise ANS rozhodne tak, že prohlásí, že JUDr. Karel Hais, Ing. Vladimír Prinke a Ing. 
Ivan Kratochvíl jsou členy ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 

-Rozhodčí komise ANS rozhodne tak, že prohlásí, že předsednictvo ANS tvoří: PhDr. Vladimíra 
Vítová, Ph.D., předsedkyně, JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda, Ing. Vladimír Prinke, 
místopředseda a Ing. Ivan Kratochvíl, místopředseda. 

 



Je nutno konstatovat, že Vaše tvrzení o údajné volbě osob, jež v současné chvíli tvoří 
rozhodčí komisi, tak, že byly do těchto funkcí instalovány na údajně neplatně svolaném a 
konaném shromáždění členů dne 3.7.2021, je nepravdivé, protože na 6. celostátním 
shromáždění byli dovoleni jen místopředsedové. Nebyli voleni členové Rozhodčí komise. 
Ti byli zvoleni na 4. shromáždění dne  9. 11. 2019 a na  5. shromáždění dne 14. 11. 2020. 

Je na Rozhodčí komisi ANS, aby o návrhu tak, jak je shora uveden, rozhodla a posoudila 
jeho soulad či nesoulad se zákony, Stanovami ANS a dalšími předpisy hnutí. Soudní 
přezkum je, jak je Vám nepochybně známo, omezen výlučně na zákonem stanovené 
případy, jinak by šlo o neoprávněný zásah do činnosti politického hnutí a jeho nezávislosti. 

Jsem zmocněna ke všem krokům zajišťujícím, aby nadále nedocházelo k dehonestaci 
hnutí a jeho předsedkyně. Žádám Vás, abyste upozornil na tuto skutečnost své klienty 
s tím, aby se zdrželi jakéhokoliv protiprávního jednání, v případě, že budou ve svém 
jednání pokračovat a budou veřejně či dokonce za pomoci sdělovacích prostředků nadále 
útočit na orgány ANS a PhDr. Vítovou, Ph.D., bude na ně podána občanskoprávní žaloba, 
případně dojde k podání trestního oznámení pro pomluvu, případně pro další trestné činy. 
Pokud by došlo k nějakým machinacím v průběhu volebního období, mohlo by navíc jít o 
trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda podle 351 trestního zákoníku.  

Žádám, abych nadále byla vyrozumívána jako právní zástupce jen já. Jsem připravena k případnému 
dalšímu jednání a případně i jinému než soudnímu nebo spornému řešení věci, kdy Vaše návrhy 
budu očekávat a případně je řešit s klientem. 

 

 

V České Lípě dne 20.7.2021 

                                                                                     JUDr. Marie Nedvědová 

 

 


