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Členové MIV si neúměrně ulehčili práci 
Členové MIV se případem senátora Železného nezabývali s argumentem, že 
jim posuzovat jeho kauzy nepřísluší, a okamžitě bez řádného projednání 
doporučili jeho vydání trestnímu stíhání. Tyto kauzy se navíc objevily až 
teprve poté, co byl Dr. Železný zvolen senátorem. 
 
Dr. Železný se nemohl vyjádřit ke všem bodům žádosti 
Žádost policie o vydání senátora Železného k trestnímu stíhání obsahovala 
čtyři nová obvinění, ke kterým Vladimír Železný nikdy nepodával vysvětlení, 
nebyl o nich policií ani nikdy informován a nezná jejich obsah. MIV nedal 
senátoru Železnému příležitost, aby se společně s právníky s těmito novými 
kauzami, opět velmi expertně formulovanými,  seznámil a následně se k nim 
vyjádřil.  
 
MIV porušil jednací řád 
Tím, že MIV neumožnil senátoru Železnému vyjádřit se ke všem bodům 
policejní žádosti o jeho vydání, porušil ustanovení vlastního jednacího řádu, 
který v §41, odst. c) zaručuje každému senátorovi právo vyjádřit se ke všem 
bodům. 
 
MIV si nenechal předložit důkazy o manipulaci žádosti  
Dr. Železný sdělil senátorům, že je schopen jim předložit důkazy svědčící                
o tom, že žádost určená Senátu o jeho vydání byla manipulována. Stejně tak 
není brán při vyšetřování ohled na důkazy svědčící v jeho prospěch. Ty navíc 
mají dle právních expertů vést k zastavení vyšetřování. MIV si přesto 
nenechal tyto důkazy předložit a rozhodl. Jak je možné, že senátory 
nezajímají důkazy, které mohou svědčit o tom, že proti jednomu z jejich 
kolegů je vedeno nekorektní a zmanipulované vyšetřování? MIV dokonce ani 
nepožádal Policii ČR, aby se k tomuto podezření vyjádřila a především, aby 
jej vyvrátila.   
 
Případy jiných senátorů se projednávaly beze spěchu 
MIV postupoval při projednávání žádosti o vydání senátora Železného 
nestandardně rychle až překotně, a porušil tak všechny zvyklosti. V takovém 
spěchu nebyly uzavírány ani banální dopravní přestupky. Kauzy jiných 
zákonodárců byly projednávány běžně na několikrát. Každý z nich měl právo 
vypovědět ke všem bodům žádosti o zbavení imunity, stejně jako 
prostřednictvím Senátu požádat policii o doplnění žádosti.  
 
Někteří členové MIV nejednali nestranně 
Řada členů MIV již dopředu dávala prostřednictvím výroků v médiích najevo 
svoje stanovisko k případu senátora Železného. A to aniž by se kdokoli ze 
senátorů měl možnost seznámit se spisem, žádostí policie nebo okolnostmi, 
které po celou dobu provázejí vyšetřování. Přesto již dopředu vyjadřovali v 
médiích své rozhodnutí senátora Železného vydat – nejlépe bez projednání.  
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Senátor Železný nikoho nepřesvědčoval o své nevině 
Smyslem vystoupení senátora Železného na jednání MIV nebylo přesvědčovat 
senátory o své nevině. O té může rozhodnout jedině soud. Dr. Železný se 
pouze vyjádřil ke třem dosud známým kauzám a ke zvláštním okolnostem 
průběhu jejich vyšetřování a požádal o 2 týdny navíc k seznámení se 
s kauzami neznámými. Upozornil však důrazně, že postup policie a státního 
zastupitelství, stejně jako žádost určená Senátu, vykazují známky 
manipulace. 
 
Právní zástupce Dr. Železného nedostal čas vstoupit před 
jednáním MIV do spisu 
MIV ještě před samotným projednáváním žádosti o vydání neposkytl 
právnímu zástupci senátora Železného dostatečný čas, aby mohl nahlédnout 
do spisu a seznámit senátora Železného se čtyřmi novými kauzami, které 
policejní žádost obsahuje. Senátor Železný se tak měl před MIV vyjadřovat 
k pro něj zcela neznámým kauzám.  
 
Senátor Železný je v nerovném postavení 
Dr. Železný je policií již přes dva roky bezvýsledně vyšetřován. Policii 
evidentně chybí hmatatelné důkazy, na základě kterých by státní zástupce 
mohl senátora Železného obžalovat. Případy však přesto nejsou uzavírány. 
Dr. Železný pouze poukazuje na své nerovné postavení a na neúměrně, 
účelově a záměrně protahované vyšetřování. 
 
Hrozí nebezpečí nátlaku na senátora 
Po zvolení Dr. Železného do zákonodárného sboru navíc existuje nebezpečí, 
že vyšetřování může být zneužito jako prostředek nátlaku na výkon jeho 
mandátu. Policie se nyní navíc snaží otevřít další nové kauzy postavené na 
stejném základě, o kterém má ve spise důkaz, který vylučuje spáchání 
trestného činu Dr. Železným. Takový postup zavání šikanou senátora. 


