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Tisková zpráva o Organizované zločinecké skupině, 
kterou tvoří Václav Klaus, president České republiky, 

Vláda a Parlament České republiky. 

Jiří Krejza mladší, narozen 27. 5. 1971 v Roudnici nad Labem, bytem Dr. Slavíka 1515, 413 01 
Roudnice nad Labem, Česká republika zveřejnil stížnosti podané k Evropskému soudu pro lidská práva 
na svých internetových stránkách www, důchodci-webz. cz. Tyto stížnosti podali senioři jejichž 
zástupcem je Jiří Krejza mladší a týkají se systému masového porušování lidských práv páchaném 
na seniorech v České republice. Jiří Krejza vydává i tuto tiskovou zprávu. 

Systém masového porušováni lidských práv páchaném na seniorech v České republice je velmi 
promyšlený systém jak okrádat seniory v České republice. 

Vláda České republiky od doby Sametové revoluce v roce 1999 do současnosti, tedy za dobu 20ti let, 
svým špatným řízením státu zavinila obrovskou zadluženost České republiky. Po pádu totalitního 
komunistického režimu v roce 1999 neměla Česká republika žádný dluh. Vláda České republiky 
nechce přiznat, že zadluženost republiky zavinila ona a tak veřejně do médií prohlašuje, že za to můžou 
občané České republiky, protože si žili nad poměry a peníze projedli, což je lživé tvrzení. V České 
republice chybí peníze na zdravotnictví, na provozování sociálních zařízení, na důchody důchodcům, 
na opravy silnic, prostě na všechno. Vláda tedy začala tvrdit, že na zdravotnictví chybí peníze, protože 
občané zdravotnictví zneužívají, na provozování sociálních zařízení chybí peníze, protože senioři 
odmítají prodat svůj majetek, aby za peníze z majetku mohli být v zařízení sociální péče, nebo že se o 
ně nechtějí starat jejich děti, na důchody nejsou peníze, protože je důchodců moc a pracující na 
důchodce nevydělají, silnice jsou ve špatném stavu, protože nákladní auta jezdí v České republice 
enormně přetížená apod. Tyto argumentace Vlády České republiky a politiků jsou lživé. Například jen 
stavby dálnic jsou v České republice nekvalitní dvakrát dražší než v Rakousku a Německu, přitom je 
pracovní síla a jiné vstupy do výroby v České republice levnější atd 

Vláda České republiky vymyslela systém masového porušování lidských práv páchaných na 
seniorech v České republice. Tento systém má ušetřit státní peníze, kterými musí stát dotovat ústavy 
a zařízení sociální péče jako jsou domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou apod. Senior je 
chráněn a zároveň i povinen platit podle vyhlášky č.82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních 
sociální péče a podle vyhlášky č.83/1993 Sb. o stravování v zařízeních sociální péče. Částka, kterou 
má podle zákona zaplatit senior měsíčně za pobyt v domově důchodců, je přibližně 40% nákladů na 
pobyt. Stát prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí poskytuje domovům důchodců 
nenárokovou dotaci, která čini tedy přibližně dalších 40% nákladů, zbývajících 20% má povinnost 
uhradit provozovatel zařízení sociální péče, zpravidla jsou provozovateli kraje nebo města. 

Systém masového porušování lidských práv páchaných na seniorech v České republice spočívá na 
jednoduchém okrádání seniorů v podobě povinného zaplacení daru - vstupního poplatku nejlépe v 
hotovosti před přijetím do zařízeni sociální péče. Protože kritériem přijetí do zařízení sociální péče 
nesmí být žádný vstupní poplatek ani jiná finanční podmínka je seniorům nařízeno zaplatit dar, který je 
po právní stránce akt dobrovolný a tudíž nenapadnutelný. V tomto případě, ale nejde o dobrovolnost, 
ale povinnost, která odporuje ustanovení § 75 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. Podle vyhlášky MPSV 
č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, kde podle § 75 se do ústavů 
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přijímají občané, kteří potřebují vzhledem ke svým sociálním poměrům a zdravotního stavu 
ústavní sociální péči. Vynuceným darem - vstupním poplatkem jsou naopak přijímáni jen senioři 
bohatí a třeba i zdraví, takže ten senior který potřebuje sociální a zdravotní péči je diskriminován 
a nemá naději na přijetí jestli bude chudý anebo nebude chtít zaplatit nezákonný povinný dar. 

Tento nezákonný stav začali praktikovat po celé České republice kraje a města, která zřizovala a 
provozovala ústavy sociální péče. Podmínka přijetí do ústavu sociální péče je povinně uhradit dar -
vstupní poplatek, která nikde nebyla vyhlášena v papírové podobě, ale pouze ústně a každý kdo zaplatil 
musel podepsat darovací smlouvu. Podmínku povinného zaplacení vstupního poplatku - daru města a 
kraje sdělovali seniorům ústně, aby neexistoval papírový doklad o této nezákonné podmínce. Senioři 
se tak mylně domnívali a stále domnívají, že to tak musí být, když to tvrdí starostové, ředitelé ústavů 
sociální péče, vedoucí odboru sociálního na úřadech, zastupitelé, radní a další. Výsledkem je, že 
senioři nehradí asi 40% nákladů jak je stanovené zákonem, ale daleko víc, o to menší částkou stát 
přispívá na provoz ústavů sociální péče a tim stát ušetří peníze. 

Zástupce stěžovatelů zjistil, nebo se mu samo ozvalo několik seniorů z následujících ústavů sociální 
péče, kteří podepsali Petici a zaslali Otevřený dopis ze dne 22. 11. 2005 adresovaný Václavu Klausovi, 
prezidentovi České republiky a byl dán na vědomi také Vládě České republiky, Parlamentu ČR a 
dalším. Tato Petice - Otevřený do^is je dokladem, že se tento Systém masového porušování lidských 
práv páchaných na seniorech v České republice stále praktikuje ve městech a krajích po celé České 
republice. Přitom starostové, zastupitelé těchto měst ani vedoucí odboru sociálního na městských 
úřadech a další úředníci se neznají a proto se nemohli dohodnout na takovém identicky stejném 
systému vydírání seniorů. Tento zločinný systém se praktikuje také v nemocnicích na odděleních 
léčeben dlouhodobě nemocných. Petice - Otevřený dopis podepsali poškození senioři, kteří nesouhlasí 
s podmínkou přijetí povinného placení vstupních poplatků skrytých za dobrovolný dar do následujících 
zařízení sociální péče. 
Penzion pro seniory Uherské Hradiště, Kollárova 1243, 686 01 Uherské Hradiště, 
Dům s pečovatelskou službou v Mostě, U Parku 566/2072, 434 01 Most, 
Dům s pečovatelskou službou, ul. Janovská čp.486, 110 00 Praha 10, 
Domov důchodců Roudnice n.L., Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem, 
Dům s pečovatelskou službou ve Vrchlabí ulice Pražská 1343, 
Podřipská nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem, spol. s r.o., oddělení léčebna dlouhodobě 
nemocných. 

Naději na spravedlnost senioři v České republice nemají. Pokud kdokoliv napadne nezákonné 
nařizování povinně platit dar ve výši desítek tisíc korun, aby byl přijat do ústavu sociálni péče, nemá 
šanci na spravedlnost. Vláda České republiky tento velmi perfektně promyšlený zločinný systém má 
pod kontrolou prostřednictvím soustavy soudů v ČR, Policie a celého státního aparátu. 

Jiři Krejza mladší zastupuje seniory z ústavů sociálni péče Domu pro seniory z Uherského Hradiště, 
kteří podali stížnost k Evropskému soudu vedenou pod číslem jednacím 8875/08, dále zastupuje seniory 
z Domu s pečovatelskou službou ve městě Most, kteří podali stížnost vedenou pod číslem jednacím 
1769/10 a seniorku z Domova důchodců v Roudnici nad Labem, která podala stížnost ze dne 3. 9. 2010, 
všechny stížnosti jsou vedené u páté sekce. Všechny tyto stížnosti jsou zveřejněné na internetové adrese 
www, důchodci -webz. cz. 

Evropský soud pro lidská práva kryje podvody Organizované zločinecké skupiny páchané v České 
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republice tím, že odmítl stížnost seniorů z Domu pro seniory v Uherském Hradišti, kteří podali stížnost 
vedenou pod číslem jednacím 8875/08. Jde jednoznačně o podvod spáchaný na seniorech, ale Evropský 
soud o jejich stížnosti z neznámých důvodů rozhodl, že stížnost poškozených seniorů je nepřijatelná. O 
nepřijatelnosti stížnosti soud Jiřího Krejzu, jako zástupce stěžovatelů, informoval krátkým sdělením ze 
dne 10. 11. 2009 o několika větách. Na opakované výzvy Jiřího Krejzy o zaslání rozhodnutí o 
nepřijatelnosti stížnosti soud omítá toto rozhodnutí zaslat. Stěžovatelé tak nemají možnost si ověřit 
odůvodnění proč soud rozhodl o nepřijatelnosti jejich stížnosti. Na stížnost zaslanou přímo předsedovi 
Evropského soudu nebylo vůbec odpovězeno. Protože Evropský soud pro lidská práva úmyslně odmítá 
zaslat rozhodnuti o nepřijatelnosti stížnosti nezbylo Jiřímu Krejzovi než aby z České republiky přijel do 
Štrasburku nahlédnout do spisu a ofotografoval si rozhodnutí o nepřijatelnosti. Evropský soud pro 
lidská práva má povinnost hájit lidská práva občanů Rady Evropy, ale místo toho sám práva občanů 
úmyslně porušuje a tím napomáhá Organizované zločinecké skupině páchat podvody nerušeně dál. 

Způsob jakým jedná Evropský soud pro lidská práva je velmi podobný jakým se chová Kancelář 
prezidenta České republiky, která na příkaz Václava Klause, prezidenta ČR odmítala také vydat 
informaci Jiřímu Krejzovi. Jiří Krejza mladší byl nucen podat žalobu na Kancelář prezidenta České 
republiky, kterou u Nejvyššího správního soudu vyhrál rozsudkem ze dne 12. 7. 2007 č.j.: 2As 
89/2006-107. 

Organizovaná zločinecká skupina, kterou tvoří Václav Klaus, president České republiky, Vláda a 
Parlament České republiky nepoškozuje pouze seniory v České republice, ale i všechny občany. 
Důkazem je Nezákonné ustanovení § 30 odst. I zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu a 
Stanovisko Pléna Pl. ÚS - st 1/96 ze dne 21. 05. 1996 (dále jen "nezákonné ustanovení ") porušuje 
tyto články Evropské úmluvy: 

v v ' o ' v 

Porušení čl. 14 Úmluvy zákaz diskriminace. Garantují advokátům práci u Ústavního soudu České 
republiky. Tímto napadené ustanovení § 30 odst. I zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu a 
Stanovisko Pléna Pl. ÚS - stl/96 ze dne 21. 05. 1996 porušuje čl. 14 zákaz diskriminace Úmluvy. 
Občanům je Organizovanou zločineckou skupinou prostřednictvím Nezákonného ustanovení § 30 
odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu nařizováno povinně využit placené právní služby 
advokátů a dokonce občanům Organizovaná zločinecká skupina určila výši odměny advokátům Jiná 
povolání v České republice nemají zákonem garantovanou práci jako advokáti. 

Porušení čl. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy právo na spravedlivý proces, každý má právo se obhajovat 
sám nebo za pomocí obhájce. Zbavují občana a fyzické nebo právnické osoby svobodné volby v 
rozhodnutí jestli občan sám sepíše a podá ústavní stížnost a bude obhajovat svá základní práva sám 
bez zastoupení advokáta nebo zda využije placených právních služeb advokáta, který by podal již 
občanem sepsanou ústavní stížnost nebo zda advokát za občana sepíše a podá ústavní stížnost. Tímto je 
porušen čl. 6 odst. 3 písm. c) právo na spravedlivý proces, každý má právo se obhajovat sám nebo 
za pomocí obhájce Úmluvy. Každý má právo se obhajovat sám. 

Porušení čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Napadená ustanovení porušují čl. 37 odst. 
2 Listiny základních práv a svobod "Každý nuí právo na právní.pomoc v řízení před soudy, jinými 
státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení" 
Občan Rady Evropy má právo na právní pomoc nikoliv povinnost využít placené právní pomoci 
advokáta. Zlovolně je občanovi Rady Evropy nařizována povinnost využít právní pomoci právě 
protiústavním a v rozporu s Úmluvou nezákonným ustanovením § 30 o Ústavním soudu. 

Občan Rady Evropy, má také podle čl. 12 Úmluvy právo uzavřít manželství. Nikdo nesmí občanovi 
nařizovat uzavřít manželství proti jeho vůli, protože je to právo o kterém rozhoduje pouze občan Rady 
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Evropy zda jej využije nebo ne. 

Občan Rady Evropy, má podle čl. 37 odst. 2 ústavního zakona České republiky Eistinv právo na 
právní pomoc. Nikdo nesmi občanovi nařizovat placenou právní pomoc advokáta proti jeho vůli, 
protože je to právo o kterém rozhoduj e pouze občan Rady Evropy zda jej využije nebo ne. 

Občan Rady Evropy, má také podle čl. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy právo na spravedlivý proces, každý 
má právo se obhajovat sáni nebo za pomocí obhájce. Nikdo nesmí občanovi nařizovat, že musí 
obhajovat svá práva prostřednictvím advokáta, protože o tomto právu rozhoduje pouze občan Rady 
Evropy zda jej využije nebo ne. Na toto porušení Jiří Krejza podal stížnost ze dne 3. 8. 2010 k 
Evropskému soudu vedenou pod čislem jednacím 45782/10 u páté sekce. 

Organizovaná zločinecká skupina dále sofistikovaně, velmi promyšleně, poškozuje lid České 
republiky tím, že nařídila ustanovení § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o 
změně a doplněni některých souvisejících zákonů. Toto ustanovení nařizuje občanům při návštěvě 
lékaře uhradit lékaři regulační poplatek. Regulační poplatek je tak příjmem lékaře. Ustanovení § 16a 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění takzvaný regulační poplatek odporuje 
ústavnímu zákonu právu na bezplatnou lékařskou péči podle článku 3 I věty druhé Listiny základních 
práv a svobod (dále jen „Listiny"). Podle článku 31 věty druhé Listiny platí, že občané mají na 
základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za 
podmínek, které stanoví zákon. V České republice podmínky stanovi zákon č. 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním pojištění, každý občan je povinen platit zdravotní pojištění, které se 
vypočítává z příjmu občana. Tímto povinným zdravotním pojištěním podle článku 31 věty druhé 
Listiny maji občané zdravotnictví bezplatné neboť splnili povinnost, dopředu si předplatit zdravotní 
péči, podle ústavního zákona článku 31 věty druhé Listiny. Nelze nadřazený ústavní zákon 
pozměňovat podústavním zákonem. Organizovaná zločinecká skupina soustavou soudů a Ústavním 
soudem ČR jakož i celým státnim aparátem udržuje lid v naprosté poslušnosti, stejně jako tomu bylo 
v dobách nacistické okupace nebo totalitního komunistického režimu. V lidu je stále vyvoláván uměle 
pocit strachu, obav z budoucnosti a stále jakési nejistoty. Občané se s tímto stavem bezpráví této 
Organizované zločinecké skupiny vyrovnávají těžko. Česká republika patří mezi země v Evropě, kde 
spáchá sebevraždu nejvíce lidí starších 27 let, tedy lidé duševně vyzrálý. V jiných státech, kde vlády a 
státní aparát v tak velké míře úmyslně nepoškozují lid je tomu právě naopak. Tam sebevraždu spáchají 
obvykle mladí nerozvážní lidé do věku 27mi let. 

Nevím, jak Evropský soud pro lidská práva háji práva občanů Rady Evropy z jiných členských států, 
ale jisté je, že práva občanů České republiky, které poškozuje velmi promyšleně Vláda České 
republiky, nehájí. Tím napomáhá Vládě České republiky pokračovat v úmyslném poškozování lidu 
České republiky. 

V Roudnici nad Labem dne 6. září 2010 

Jiří Krejza mladší 

www.duchodci-webz.cz 
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