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Předmět:
Návod pro postupy a zpracování trestního oznámení v některých aktuálních případech
Dovolujeme si trochu nabídnout metodickou pomoc jako bývalí kolegové při výkonu dnes
nelehkého výkonu služby, při kolizi právních norem a vládních opatření, z nichž minimálně část je
hluboce za hranou zákona i Ústavy České republiky a s ní i celospolečenské důsledky. To má za cíl
v důsledku rozvrat a zhroucení celého státu v zájmu cizích nadnárodních plánů, zejména
s obnovou čehosi, jako je novodobé Rakousko-Uhersko, chcete-li plánu na Trojmoří.
Dnes je už přímo otevřeně vidět souvislost, proč byla zlikvidována česká tajná a hlavně
kontrarozvědná služba a místo ní byly vytvořeny impotentní orgány bez pravomocí.
Pouze stručně, státu se zmocnily politické mafe, které korupčně slouží cizí moci a za dlouhá léta
degradovaly svými zásahy český právní řád, zákony i mnohé paragrafy Ústavního, trestního i
občanského práva, v kterém postupně a pomalu zrušily ustanovení různých jim nepohodlných
znění zákona, jiné zákony zrušily, mnoho paragrafů znefunkčnily pod politickými lobbistiskými
záminkami, tak, že si toho společnost ani lidé ani profesionálové nepovšimli.
A dnes se všechny tyto plíživé kroky ukazují jako sabotáž České republiky s cílem zániku našeho
státu a práva na sebeurčení. V zájmu nadnárodních ekonomických i územních plánů. A opět o
nás, bez nás, se zkorumpovanými kolaboranty v našem Parlamentu, Vládě i části státního
aparátu. To vše v rámci celosvětového plánu nastolení bankovního, technologického a globálního
fašismu s cílem pádu národních států a vytvoření jediné světové fašistické mocnosti.
Problematika Covid 19 a uměle vyvolaná falešná pandemie, testování, fašistické restrikce a
následně vakcinace vládním podvodem je jen součástí tohoto probíhajícího procesu. Nicméně
velmi zásadním. A zde se dostáváme k vaší práci, každodenní výkonné moci, zatím našeho
suverénního státu, ovšem pokud nebudete konat především podle svého svědomí a vědomí, brzy
náš stát zanikne v postupném zhroucení.
Nechci použít slovo musíte, ale je to nutné. Musíte udělat vše pro to, aby náš stát stojící na pilířích
ústavní, soudní a výkonné moci neselhal, jinak selže celá struktura státu. Žádáme vás jako bývalí
kolegové, musíte pochopit, že zákony jsou na ochranu občanů, tedy i vás a plnit je bez rozdílu,
tedy všem stejně.
Tím je míněno především zasáhnout proti zatím nedotknutelným zločincům, schovaným
beztrestně za vládní a státní funkce, kterou lze dnes oprávněně nazvat nedotknutelnou politickou
mafí, bez ohledu na to, v jaké funkci sedí.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pravidlo - Úřední nařízení musí vycházet ze zákonů
Pravidlo - Zákony musí vycházet z Ústavních zákonů
Pravidlo - Zákon nemůže ze své podstaty jít nad rámec Ústavy
Pravidlo - Pokud nevycházejí z Ústavy a odporují jí, jsou neplatné
Pravidlo - Jakékoliv úřední rozhodnutí ministra nemá váhu ani účinnost zákona
Pravidlo - Pokud rozhodnutí ministra překročí rámec zákona, je neplatné.
Pravidlo - Pokud takové neplatné úřední rozhodnutí a jeho vykonávání poruší zákon, stává se
stejným trestným činem jako každý jiný trestný čin.
Dále …
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8) Pravidlo - Pokud takové nezákonné úřední rozhodnutí bylo učiněno vědomě, je to trestný čin
sabotáže podle § 314 sabotáž v souběhu s dalšími trestnými činy 329 z. 140/2009 Sb.
9) Pravidlo - Pokud takové nezákonné rozhodnutí způsobí ujmu na zdraví, vědomě i
z nedbalosti, či s následkem smrti, je to trestný čin §§ 146, 148, 143 tr.z.
10) Pravidlo - Pokud takové nezákonné rozhodnutí vyvolá následně řetězec zneužití dalších
předpisů a navazujících trestných činů, pod pohrůžkou nezákonným vynucováním omezení
svobody a zásahů do zdraví člověka pod pohrůžkou následků (propuštění ze zaměstnání,
omezení zaručených svobod Ústavou a jinými zákony ) jedná se o § 175 tr.z.
To se děje v podstatě ve všech oblastech našeho státu a společnosti, zvláště závažné je pak
vynucené testování v domovech seniorů, kde prokazatelně stoupla úmrtnost jinak relativně
zdravých seniorů nebo četné zdravotní problémy po testování studentů a nebo jinde občanů, kdy
tyto invazivní PCR nebo antigeními testy jsou vynucovány vědomě většinou bez povinného
informativního souhlasu, které navíc nemají schvalovací procesy a z našich zdrojů je prokázáno,
že jsou infkovány chemicky, virově i nano-technologiemi (tato informace je prověřena
z vědeckých laboratorních kruhů), nikoliv z konspiračních zdrojů. V takovém případě se jedná i o
podezření ze zločinného spiknutí podle § 163a tr.z.
Příklad:
vydírání podle trestního zákona podle § 175 trestního zákoníku č. 140/2009 Sb.
Věc:
V případu, kdy osoba pachatele (úřední osoba, ředitel školního zařízení, učitel nebo pracovník
školního zařízení, veterinární správy nebo jiného zařízení, či jiná osoba) bezprostředně páchá pro
korupční prospěch zvýšených plateb od pojišťoven nebo jiného zdroje intenzivní nátlak na dítě,
rodiče nebo učitele nebo jinou osobu, která má dítě v péči se tím dopouští vydírání ve smyslu §
175 trestního zákoníku č. 140/2002 Sb., a to tím, že vyvíjí tlak na povinnost podrobit se
zdravotním úkonům, např. zdravotní test bez informovaného souhlasu, (který vám dává možnost
nesouhlasu), pod pohrůžkou jiné újmy (propuštění ze zaměstnání, ze školního zařízení nebo zákazům
odebírajícím jinak ústavně zakotvená práva na základě nezákonného úředního nařízení, povyšujícího
se nad zákon a ústavu nebo manipulativním výkladem zákona či Ústavy, či nižšími právními normami
nad vyššími v kolizi) a nebo např.nezákonným vyhrožováním sociálním odborem, OSPODEM, nebo
jinou pohrůžkou, tím se dopouští

- Trestného činu § 175 Vydírání
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal,
opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo
peněžitým trestem.
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Takový případ, událost je však nezbytně nutné prokázat v dalším řízení, tedy
Kdo, co, kdy, kde, jak, čím, proč …
1. kdo čin spáchal fyzicky (jmenovitě konkrétní fyzická osoba), kdo čin nařídil, podporoval
nebo nezabránil (osoba odpovědná za výkon nebo součinnost nezákonného nařízení,
Veterinární správa, odpovědná osoba za školní zařízení atd.) úřední osoba, odpovědná za
nezákonné úřední nařízení, opatření (kdo jej vydal)
2. Co spáchal – vydírání § 175 tr.z
3. Kdy – čas tr.činu
4. Kde – místo činu
5. Jak ho spáchal (nátlakem nebo součinností s nátlakem, poskytnutím prostor k trestnému
činu jiným podílem na trestném činu, nezabráněním v trestné činnosti na svěřeném dítěti
či dětech, neoznámením trestné činnosti na Policii ČR nebo jinou formou
spolupachatelství a to zejména bez informovaného souhlasu odpovědného zástupce
dítěte, rodič, učitel , osoba v jejíž péči je
6. Čím – pohrůžkou jiné újmy na právech, podvodným úmyslným uvedením mylných nebo
neúplných údajů, pohrůžkou jiného následku
7. Proč - prověřit vazbu motivace pachatele zvýšenými korupčními platbami (pojištovny, jiné
orgány a neziskovky), z neznalosti zákona
Jako policisté můžete konat v rámci zákona …
-

dostavit se na místo
zjistit oznámení poškozeného
zastavit páchání trestného činu
zjistit stav věci a zajistit související dokumenty a dokumentaci
výslech podezřelého pachatele
přijmout a sepsat náležitosti trestní oznámení
vyslechnout oznamovatele
vyslechnout podezřelého pachatele
zajistit důkazy a důkazní dokumenty
zadokumentovat důkazy o úmyslu jednání pachatelů
zajistit průkaznost neposkytnutí úplného informovaného souhlasu
vyžádat si soudní rozhodnutí, které ruší případné rozhodnutí úředníka (ministra)
vyžádat si právní stanovisko o nadřízenosti, podřízenosti nebo kolizi právních norem
vyhodnotit a zahájit trestní stíhání ministra
u osob v imunitě vyzvat parlament k jeho vydání trestnímu stíhání
vyhodnotit a zahájit trestní stíhání osob podílejících se na vydírání nezákonným nařízením
vyhodnotit a zahájit trestní stíhání osob spolupachatelů na všech úrovních
předložit státnímu zastupitelství k posouzení a podání trestní žaloby.
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Tento popis nevylučuje i souběh s dalšími trestnými činy osob páchajících vydírání nebo
podle situace na místě, že se nebude jednat o trestný čin. Vše záleží na konkrétní situaci a na
tom, jestli bude naplněna skutková podstata trestného činu nebo ne, či uděláte chybu nebo
ne v konkrétní situaci.
Zapsal Jindřich Tichý, místopředseda, bývalý důstojník kriminální služby, velitel Občanské
policie a koordinátor Občanského odporu a Jednoty
Občanská iniciativa Referendum ČSR – Občanské Jednota v odporu proti vládnímu fašismu
podle čl.23 Ústavního zákona č. 2 Listiny práv a svobod - 21.11.2020
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