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NedÄ›le, 19 listopad 2017

Jedny volby skonÄ•ily a hned nás Ä•ekají dal&scaron;í. Tentokrát volby prezidentský. Svýho konÄ› mám, ale nejde mi teÄ• o to,
kdo zvítÄ›zí. Zarazila mÄ› kandidatura nÄ›kolika osob, na základÄ› deseti podpisÅ¯ senátorÅ¯ (tak i pÅ™ípustná kandidatura na
základÄ› dvaceti podpisÅ¯ poslancÅ¯, k tomu ale letos nedo&scaron;lo). Nechci hodnotit (ne)mravnost zákona, kterej
zcela automaticky pÅ™edpokládá, Å¾e jeden kaÅ¾dej poslanec má nutnÄ› shodnej názor na osobu prezidenta, jako dva
tisíce lidí, anebo jeden kaÅ¾dej senátor má shodnej názor, jako pÄ›t tisíc lidí.
Zákon je zákon, tak je psáno a tak je teda dáno, i kdyÅ¾ se mi to nemusí ani trochu líbit.
SouÄ•asnÄ› ov&scaron;em
zákon praví, Å¾e: "Navrhující poslanci, navrhující senátoÅ™i nebo navrhující obÄ•an mohou podat pouze jednu kandidátní
listinu. Kandidát mÅ¯Å¾e být uveden pouze na jedné kandidátní listinÄ›". https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-275#cast A
o to mi jde! Nevím, jak komu, ale mnÄ› ta formulace pÅ™ijde jasná, jednoznaÄ•ná. To ale jen do tý doby, neÅ¾ se zjistilo, Å¾e
nÄ›kteÅ™í senátoÅ™i dali své hlasy více kandidátÅ¯m, tedy podepsali více neÅ¾ jednu kandidátní listinu. Zjevný poru&scaron;e
zákona? Ale kdepak! NejnovÄ›j&scaron;í "výklad" úÅ™edníkÅ¯ ministerstva vnitra zní zcela neuvÄ›Å™itelnÄ›: "AÄ•koli zákon
volbÄ› prezidenta republiky v § 21 odst. 2 na první pohled jasnÄ› stanoví, Å¾e navrhující poslanci/senátoÅ™i mohou podat pouz
jednu kandidátní listinu, je tÅ™eba vzít v potaz, Å¾e pojem &bdquo;navrhující poslanci&ldquo;, resp. &bdquo;navrhující
senátoÅ™i&ldquo; je legislativní zkratkou pro skupinu 20 poslancÅ¯, resp. 10 senátorÅ¯ a bude-li poslanec/senátor
zastoupen i v jiné skupinÄ› 20 poslancÅ¯/10 senátorÅ¯, jedná se jiÅ¾ o jiné navrhující poslance/senátory, tj. jinou skupinu,
která je rovnÄ›Å¾ oprávnÄ›na kandidáta na funkci prezidenta navrhnout (podat kandidátní listinu)".
http://www.mvcr.cz/clanek/muze-tentyz-poslanec-nebo-senator-svym-podpisem-na-kandidatni-listine-podporitkandidaturu-vice-kandidatu-na-funkci-prezidenta-republiky.aspx
A tak tomu i bude!!! KdyÅ¾ je nejhÅ¯Å™, tak se narychlo
vyrobí termín "legislativní zkratka" a protizákonné Å™e&scaron;ení je pÅ™ipu&scaron;tÄ›no, se zdÅ¯vodnÄ›ním, Å¾e: "kdyby se
Zákon dodrÅ¾et, byli by nÄ›kteÅ™í kandidáti po&scaron;kozeni". Konec, jasno, drÅ¾et hubu, nediskutovat! PÅ™estoÅ¾e formu
Zákona snad ani zpochybnit nelze, a pÅ™esto, Å¾e jediným oprávnÄ›ným, kdo smí vykládat Zákon, je soud a nikoliv správní
orgán, tedy ministerstvo vnitra. K Ä•emu Ústava, k Ä•emu zákony, k Ä•emu parlament, k Ä•emu soudy? StaÄ•í pÅ™eci "legislativ
zkratka".
Docela by mÄ› taky zajímalo, co by bylo, kdyby se totéÅ¾ týkalo tÅ™eba kandidatury M. Zemana, nebo T. Okamury
nebo M. Sládka. Dost pochybuju, Å¾e i oni by mÄ›li nárok na "legislativní zkratku", s tím, Å¾e by dodrÅ¾ením zákona byli
po&scaron;kozeni&hellip; P. S. UÅ¾ jen mimochodem, kdyÅ¾ uÅ¾ jsem u toho ministerstva vnitra. VzpomnÄ›l jsem si na
mimoÅ™ádné matematické schopnosti jakéhosi p. V. Henycha, který u minulých prezidenských kandidátÅ¯ svým inovativním
pojetím výpoÄ•tu procent zcela rozbil dosavadní nedokonalou nauku, Å¾e poÄ•et setin z jednoho celku mÅ¯Å¾e být nanejvý&sc
100 (Ä•ili 100%) a odváÅ¾nÄ› pÅ™istoupil k výpoÄ•tÅ¯m, hranici sta procent vysoce pÅ™evy&scaron;ujícím&hellip; NejnovÄ›j&
výpoÄ•ty v oboru kvantové fyziky jsou oproti tomu zanedbatelnými epizodkami. PÅ™edpokládal jsem, Å¾e jeho schopností uÅ¾
MV nevyuÅ¾ívá. Omyl! PÅ™estoÅ¾e je to neuvÄ›Å™itelný, je stále hlavní osobou, zabývající se na ministerstvu vnitra volbami.
red.:Nejvy&scaron;&scaron;í správní soud seznal pak zpÅ¯sob výkladu a aplikace provedený ministerstvem jako
jednoznaÄ•nÄ› protiústavní a také nelogický. Za úÄ•elovou sabotáÅ¾ (po minulých prezidentských volbách) oznaÄ•ila postup
ministerstva i právniÄ•ka Klára Samková. Vedoucí odboru veÅ™ejné správy Henych by mÄ›l být podle ní superarbitrován
pro blbost. RovnÄ›Å¾ na Parlamentníich listech pak byla petice za jeho odvolání pro blbost... V reakci na HenychÅ¯v postup
se vyrojila i Å™ada vtipÅ¯. Jeden z nich reprodukoval moderátor Václav Moravec v Rádiu Impuls. Podle nÄ›j je prÅ¯mÄ›rné
IQ zamÄ›stnancÅ¯ Ministerstva vnitra 160, protoÅ¾e se kontrolovaly dva vzorky, u jednoho vy&scaron;lo 90 a u druhého 70.
A koneÄ•nÄ›, po mnoha proslovech p. V.H., se v deníku Právo objevila zpráva, Å¾e ministr Kubice Václavu Henychovi
zakázal mluvit s novináÅ™i a naÅ™ídil, Å¾e ve&scaron;keré zprávy bude poskytovat výhradnÄ› jen tiskový mluvÄ•í.
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