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Věc : Právo na svobodný výběr obhájce
K výše uvedené věci NGO sděluje, že plná moc NGO se zvlášť zranitelnou
obětí trestného činu trvá.
Věc dohody o udělení plné moci je de facto smluvní vztah.
Právo trvání nebo ukončení

plné moci je výlučně v kompetencích

smluvních partnerů.
Policie České republiky nemá žádné zákonné možnosti ukončovat plnou
moc zvlášť zranitelné oběti trestného činu.
Podle Listiny základních práv a svobod ČR čl. 1 lidé jsou svobodní a rovní
v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné,
nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
Podle Ústavy ČR čl. 1 odst. 1 je česká republika svrchovaný, jednotný a
demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a
občana.
Podle Ústavy ČR čl. 1 odst. 2 Česká republika dodržuje závazky, které pro
ni vyplývají z mezinárodního práva.
Podle Ústavy ČR čl. 9 odst. 3 výkladem právních norem nelze oprávnit
odstranění nebo ohrožení demokratického právního státu.

Podle Ústavy ČR čl. 10 vyhlášené mezinárodní smlouva jsou součástí
českého právního řádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než
český zákon, použije se mezinárodní smlouva.
Součástí českého právního řádu je i Evropská úmluva o ochraně lidských
práv.
Podle čl. 6 Úmluvy má zvlášť zranitelná oběť trestného činu právo na
svobodný výběr obhájce, dle jejích vlastního výběru a PČR nemá žádné
zákonné právo jakkoliv zasahovat a už vůbec ne ukončovat plnou moc.
Na základě výše uvedených skutečností žádáme o zaslání odpovědí na
již zaslanou korespondenci.
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