Informace o průběhu žalob ve věci protiústavnosti výsluh
STANOVISKO SDRUŽENÍ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
stav žalob ve věci protiústavnosti výsluh
V roce 2011 představenstvo SVV ČR realizovalo usnesení Sněmu SVV ze dne 22.1.
2011 aktivně se zapojit do koordinace obhajoby legitimních práv vysloužilých
příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů.
Byla vytvořena odborná komise SVV ČR ze zástupců vojáků, policistů, hasičů,
válečných veteránů. Komisi se podařilo oslovit bývalé příslušníky ozbrojených
sil a sborů a sebrat přes milión korun pro právní bitvu se Státem (lépe řečeno:
současnými politiky s nenasytnou státní kasou).
Chceme prokázat u Ústavního soudu, že trik ke snížení vyslouženého příspěvku je
proti naší Ústavě. Bohužel, tento boj nemohou vybojovat vojáci, potřebují
advokáta a důvěru v akceschopnost soudního aparátu.
Ve věci neústavnosti zdaňování výsluhových příspěvků byly do současnosti podány
2 žaloby k Městskému soudu v Praze a 2 ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR.
1) V průběhu 1. pololetí 2011 byly podány 2 správní žaloby k Městskému soudu ČR
v Praze, a to tzv. „služební cestou“ proti rozhodnutí plátce daně. O těchto
žalobách doposud nebylo rozhodnuto.
Udělali jsme vše, co bylo možné: žaloby leží u soudu. Čekáme....míč je na
jejich půlce hřiště...
2) V průběhu 1. pololetí 2011 byly podány 2 ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu
ČR v situaci nevyčerpání všech opravných prostředků, a to z důvodu širšího
společenského významu záležitosti a dotčení velkého okruhu osob. Jedna z těchto
ústavních stížností byla odmítnuta výhradně z procesních důvodů, neboť dle
názoru senátu Ústavního soudu ČR nelze ve věci brojit proti plátci daně (blíže
viz předchozí zpráva SVV). Tato ústavní stížnost byla proto v druhé polovině
roku 2011 podána znovu, a to proti rozhodnutí správce daně, byla však opět
výhradně z procesních důvodů odmítnuta, tentokrát s odkazem na nevyčerpání
všech opravných prostředků.
Ústavní soud jednoduše omítl zabývat se naší věci. Poslal nás zpátky na začátek
fronty..."nevyčerpali jste ještě možnosti u nižších soudů a hned se cpete k
nejvyšší soudní inštanci...". Nezlobíme se. Nejsme překvapeni. Půjdeme od soudu
přes vyšší soud k ještě vyššímu až dojdeme k tomu úplně nejvyššímu ...
3) V průběhu ledna 2012 bude podána třetí správní žaloba, tentokrát tzv.
„daňovou cestou.“
Naše SVV ČR je připraveno vybrat další zástupce do dalších bitev„soudního boje“
o neústavnost výsluhových náležitostí, jehož by rovněž před soudem zastupovala
vybraná advokátní kancelář.
Protože odborná veřejnost má mnohdy laický názor nebo "zaručené" katastrofické
informace musím závěrem zdůraznit, že samotnou otázkou (ne)ústavnosti
zdaňování výsluhových příspěvků se soudy doposud vůbec nezabývaly a nerozhodly

jí.
V záležitostech doposud rozběhnutých správních žalob a ústavní stížnosti se
čeká na reakce a další postup ze strany soudů.
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Doporučuji:
1. Usnesení Sněmu SVV ČR
http://www.legionar.org/fotky15532/snm_2011/Usneseni_Snmu_SVV_R_2011.pdf
2. Odborný rozbor situace - Právní analýza vymahatelnosti výsluhových příspěvku
http://www.legionar.org/legionar/6-Vysluha-x-Pravni-stat/11-Pravni-rozbor-situace
3. Akce Medaile Perský záliv pro veterány - návrhy krajů
Krajské výbory SVV mohou navrhnout svým členům, účastníkům mise v Perském
zálivu 1990-91 udělení pamětní medaile. Předání bude uskutečněno na krajské nebo
republikové akci vhodného charakteru.
Současně byla vyrobena série pro sběratele. Sběratelské kusy jsou také
číslovány; je vydáván certifikát pravosti se jménem sběratele.
http://www.legionar.org/legionar/eshop/11-1-Militarie-medaile-odznaky

