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TISKOVÁ ZPRÁVA
ŠTRASBURSKÉHO VÝBORU
Plzeň, 23.6.2004
Štrasburský výbor byl v pondělí 21.6.2004 v Radě Evropy, kde referoval o porušování lidských práv v České republice. Vedl individuální jednání s členy Parlamentního shromáždění RE a pak vystoupil v poslaneckém klubu Evropské lidové strany. Štrasburský výbor seznámil poslance s hlavními oblastmi, ve kterých státní orgány České republiky porušují lidská práva chráněná Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Poslanci Evropské lidové strany nabídli Štrasburskému výboru svou pomoc. Po zahájení jednání s exekutivou (5.3.2004 s komisařem Rady Evropy pro lidská práva Alvarem Gil-Roblesem) tak Štrasburský výbor začal jednat i s nejvyšším orgánem Rady Evropy.
Štrasburský výbor upozornil poslance RE zejména na to, že v roce 2000 nebyly vypsány řádné volby do zastupitelstva kraje Praha, že český parlament jmenoval za krajské poslance pražské obecní zastupitele a že do zastupitelstva kraje Praha nebudou vypsány volby ani v roce 2004. Dále, že v ČR není zajištěna rovnost mezi manželi po rozvodu, protože soudy neposkytují tomu z rodičů, který děti nemá v péči, ochranu při styku s dětmi. Že v ČR není poskytovaná ochrana soukromému vlastnictví, protože stavební úřady neodstraňují nelegální stavby na pozemkách jiných osob, nepostihují stavebníky, kteří poškodí majetky sousedů, a že státní orgány chrání ty, kdo nemovitosti, zpravidla rodinné domy, získali jako konfiskáty po těch, kdo opustili bývalé komunistické Československo z politických důvodů, před jejich původními vlastníky. Že zákony ČR nechrání bankovní vklady vedené v jiných měnách. Že státní orgány tolerují poškozování zdraví, například vlivem chemických měřidel tepla v domech, a že tolerují předražování energií do domácností, zejména pitné vody. Že soudy často provádějí exekuce namísto proti dlužníkům proti třetím osobám, že často nezákonně zadržují občany ve vazbě a že často neprovádějí řádné dokazování. Že čeští soudci soudí velmi pomalu, že často svými rozsudky nadržují těm, kdo nejsou v právu, a že se rozsudky často neopírají o důkazy, ale jen o naprosto lživá tvrzení samotných soudců.
Štrasburský výbor upozornil na to, že české státní orgány si mohou dovolit porušovat lidská práva, protože v posledních letech všechny stížnosti poškozených občanů úředníci Evropského soudu pro lidská práva nepředkládají soudcům k rozhodnutí a stěžovatele nepravdivě informují, že jejich stížnosti Soud odmítl jako nepřijatelné. Jedinou výjimkou bylo 17 stížností na průtahy v řízení.
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