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NÁVRH DO PROZATÍMNÍHO PARLAMENTU

OBČANSKÝ PARLAMENT
ZÁKON Č. 1 / 2021
JEDNACÍ ŘÁD PROZATÍMNÍHO OBČANSKÉHO PARLAMENTU
§1
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PROZATÍMNÍHO OBČANSKÉHO PARLAMENTU
1) Prozatímní občanský parlament je řádně zvoleným nejvyšším lidovým orgánem České republiky v lidových
volbách, konaných od 7.6.2021 do 31.8.2021, schválených usnesením Volební komisí 6.9.2021, s účinností
ode dne 7.9.2021
2) První zákonodárné zasedání Prozatímního občanského parlamentu (dále jen Parlamentu) se koná 7 dnů od
vyhlášení usnesení výsledků voleb, vyhlášených Volební komisí, dne 13.9.2021
3) Zasedání a hlasování Parlamentu může probíhat:
a) prostřednictvím virtuální schůze po internetové síti (home office)
b) prostřednictvím schůze s fyzickou přítomností v určeném místě
c) korespondenčně ve stanoveném čase a na stanovenou adresu
4) Další zasedání a hlasování Parlamentu pokračují, podle toho jak je stanoveno:
a) na pravidelných denních zasedáních
b) na pravidelných týdenních zasedáních
c) na termínově plánovaných zasedáních
d) na mimořádném zasedání do 48 hodin od svolání
5) Parlament a jeho poslanci jsou v čestné funkci zdarma, počínaje dnem zahájení činnosti, s nárokem
a) na ušlý zisk ve výši max. 2.000,- Kč za Jednací den
b) na úhradu nezbytných nákladů spojených s činností a hlasováním Parlamentu
c) na úhradu nezbytných nákladů cestovného, stravného a ubytování
d) na odměnu ve výši odpovídající výkonu,- Kč dle rozhodnutí Předsednictva

přípravný výbor - tel. 728 279 284

2

NÁVRH DO PROZATÍMNÍHO PARLAMENTU

§2
PRAVIDLA A JEDNACÍ ŘÁD PARLAMENTU
1)

Poslanci jsou do Parlamentu zvoleni občany ČR, prostou většinou hlasujících občanů, hlasováním ANO /
NE, kontrolovaných Volební komisí.

2)

Poslanci se připravují na hlasování prostudováním hlasovací otázky a dokumentace ve lhůtě k tomu
přidělené Předsednictvem Parlamentu.

3)

Pokud má poslanec návrh na změnu ve vztahu k hlasovací otázce, musí včas před hlasováním podat svůj
návrh na změnu k zapracování návrhem na změnu Parlamentu. Podatelna zajistí předání poslancům.

4)

Poslanci nejprve hlasují o návrhu změny prostou většinou ANO / NE, která se schválí nebo zamítne.

5)

Poslanci rozhodují hlasováním prostou většinou hlasů o jasně stanovené otázce, návrhu o kterém se
rozhoduje přímým hlasováním. Případné změny a úpravy při hlasování jsou již nepřípustné.

6)

Celkový počet poslanců při hlasování Parlamentu není omezen. Pro platné hlasování je nutný minimální
počet nejméně 100 hlasujících poslanců Parlamentu.

7)

Všichni poslanci jsou povinni se zúčastnit zasedání Parlamentu s výjimkou včasné předchozí, omluvené
nepřítomnosti.

8)

Omluvenou nepřítomností se rozumí závažná zdravotní nezpůsobilost, úmrtí v rodině, nehoda nebo jiná
zásadní událost odůvodňující nepřítomnost.

9)

Omluvenou a neomluvenou absenci poslance posuzuje předseda Parlamentu, v případě podání odvolání
potom všichni účastníci Parlamentu na zasedání.

10) Opakovaná neomluvená nepřítomnost na zasedání a hlasování Parlamentu znamená automatické vyloučení

poslance z hlasování. Opakovaná neomluvená absence je důvodem pro ztrátu mandátu a vyloučení z
Parlamentu.
11) Místo chybějícího nebo vyloučeného poslance je navržen a kooptován náhradní poslanec na základě

návrhu, zejména z důvodu zabránění prodlení v rozhodnutí, pokud by klesl počet poslanců pod 100.
12) Klesne-li počet hlasujících poslanců pod 100, není Parlament usnášení schopný, s výjimkou rozhodování

v nebezpečí z prodlení a závažného následku ohrožení státu, jeho obrany, ochrany státu nebo ochrany
života a zdraví občana nebo občanů.
13) Otázka se projednává přednesením, rozprava se projednává s dodržením všech náležitostí u návrhu a

poslanci musí rozhodnout. Odklad zdržující procedury je nepřípustný.
14) Hlasuje se bez procedur jedním hlasováním. Kdo souhlasí, hlasuje PRO. Kdo nesouhlasí nebo částečně

nesouhlasí, hlasuje PROTI s povinností uvést PROČ.
15) Přílepky jiných otázek do hlasování o otázce jsou přísně zakázány, rozhoduje se o jedné jasné otázce,

jedním jasným hlasováním.
16) Hlasovací otázka nesmí být položena formou odkazů, odkazů na odkazy a musí být celá jasně textem

formulována, srozumitelná a přímým způsobem přehledná.
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17) Projednávaná otázka se vyhlásí jasně a zřetelně, po hlasování musí být jasně a identifikovatelně stanoveno,

o čem, kdo a jak hlasoval.
18) Parlament schvaluje usnesením návrhy zákonů, vládní dekrety nebo usnesení, mimořádný stav a stav

ohrožení státu, úkoly pro Vládu a státní orgány, pověření a zmocnění Parlamentem a Prozatímní právní
předpisy ČR.
19) Usnesení nesmí být v rozporu s Ústavou a zákony České republiky, vyjma těch deformovaných právních

norem, které přímo nebo nepřímo poškozují Ústavou ČR zaručená práva, mezinárodní lidská práva i
občanská práva občanů ČR.
20) Zákony a ustanovení v kolizi prosazující cizí moc nebo přisluhující cizí moci proti Ústavě ČR, zejména

Preambuli, jsou automaticky neplatná a neberou se při posuzovaní na zřetel.
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§3
MIMOŘÁDNÁ PROZATÍMNÍ OPATŘENÍ
1) Na prvním zasedání Parlamentu se jako první bod neprodleně hlasuje o Vyhlášení stavu ohrožení státu
podle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb. .. pro potřeby ochrany státu,
2) Stav ohrožení státu se Parlamentem vyhlašuje po dobu ohrožení státu, suverenity a občanů ČR, po dobu
nezbytnou k odstranění ohrožení ČR.
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§4
Jmenování a odvolání orgánů, organizační pořádek
1) Poslanci podávají návrhy na volbu Předsedy Parlamentu ČR, Parlament vyhlásí návrhy a poslanci provedou
volbu předsedy Parlamentu, kterého jmenují do funkce prostou většinou hlasujících. Mají právo jej
hlasováním odvolat. Předseda Vlády si jmenuje své ministry jako členy Vlády.
2) Parlament může odvolat i ministry Vlády, pokud nerozhodne jinak z objektivních důvodů, v případě
nebezpečí prodlení nebo jiného vážného důvodu.
3) Předchozí Vláda, Parlament, Senát, Ústavní soud a Soudy, Státní zastupitelství, Policie ČR a Armáda ČR,
všechna ministerstva a ostatní orgány státní moci, správy a občané jsou povinni řídit se rozhodnutími
Prozatímního občanského parlamentu jako nejvyššího orgánu České republiky.
4) Kdo neuposlechne, nebude respektovat nebo bude jednat přímo i nepřímo proti § 4, odst. 4: právnická osoba
prostřednictvím odpovědných fyzických osob, nebo fyzická osoba, bude označen za podezřelého z trestného
činu dle trestního zákona a za nepřátelskou osobu České republice, jejím občanům a bude vydán k
trestnímu stíhání dle Prozatímního zákona a trestního zákona platném znění, nyní dle č. 40/2009 Sb.
5) Všechna předchozí ministerstva budou zařazena jako podřízené orgány pod Prozatímní občanskou vládu a
Parlament. Prozatímní občanská vláda je v době ohrožení státu a působnosti Prozatímního občanského
parlamentu nejvyšším výkonným orgánem státní moci České republiky.
6) Stanovuje se přechodné předávací období z rukou předchozího předsedy Vlády a předchozích ministrů
v délce 1 měsíce pro předání funkcí a veškeré agendy, se zákazem jakkoliv působit ve prospěch cizí moci,
do rukou nové Prozatímní občanské vlády a ministrů. Podmínkou setrvání ve funkci je signifikace
Prozatímního občanského parlamentu, Vlády, Prozatímního zákona a bezchybný výkon svých končících
funkcí.
7) Neuposlechnutí předsedy nebo ministrů Prozatímní občanské vlády, nebo rozhodnutí Prozatímního
občanského parlamentu je trestné podle zákona č. 40/2009 Sb., sabotáž § 314 a podle Prozatímního
občanského zákona č. 2/2021 a je důvodem pro vzetí do vazby a odvolání z funkce ihned.
8) Úkolem prozatímního Občanského parlamentu je:
a) zastavit vliv cizí moci a sabotáže České republiky.
b) zastavit covid-fašismus prosazující zejména falešnou pandémii a neadekvátní restrikce.
c) přivést co nejrychleji ČR k řádným a skutečným demokratickým lidovým volbách bez překážek.
9) Prozatímní parlament má omezenou pravomoc, stanovenou na 6 měsíců, s možností prodloužení v případě
nezbytné nutnosti ochrany státu však o max. 3x6 měsíců.
10) Prozatímní parlament zřizuje pro svůj chod sekretariát s podatelnou pro účely administrativy a vedení celé
agendy Parlamentu.
11) Prozatímní parlament využívá především princip home-office na software k tomuto účelu zřízenému na
doméně www.lidove-volby.cz

přípravný výbor - tel. 728 279 284

6

NÁVRH DO PROZATÍMNÍHO PARLAMENTU

12) Prozatímní parlament pracuje transparentně, pro každého občana viditelně, s výjimkou těch věcí, které
souvisejí s obranou a ochranou státu.
13) Poslanec nebo osoba ve funkci Občanského parlamentu ztrácí mandát nebo svou funkci, pokud nedodržuje
Ústavu ČR nebo si neplní své povinnosti. Předseda OP je povinen jej bez prodlení odvolat. Odvolaný
poslanec ztrácí veškeré nároky a oprávnění.
14) Pokud poslanec podá protest, rozhoduje o protestu Parlament nejdéle do 30 dnů. Protest nemá odkladný
účinek. Pokud Parlament rozhodne v jeho prospěch, má nárok okamžitě na vrácení všech oprávnění a
nároků.
15) Parlament vyhlašuje na měsíc červenec a srpen parlamentní prázdniny, pokud není vyhlášen mimořádný
stav ohrožení státu.
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§5
Úkoly Občanského parlamentu
1) Prvním úkolem Občanského parlamentu a jeho poslanců je hlídat Ústavu České republiky a její dodržování
při tvorbě právního řádu České republiky a to s plnou hmotnou i trestní odpovědností.
2) Druhým úkolem je ochrana suverenity a soběstačnosti ČR a rovnost, práva a svobody občanů, zakotvená v
Deklaraci lidských práv OSN a Ústavě ČR.
3) Třetím úkolem je ochrana suverenity a soběstačnosti České republiky, obranyschopnost státu, zdraví,
vzdělání, právo a spravedlnost a stabilita české měny.
4) Čtvrtým hlavním úkolem je odstranění všech fašistických a covid-fašistických prvků z právního řádu ČR i z
výkonné moci.
5) Pátým úkolem Občanského parlamentu je dovést Českou republiku co nejdříve k občanským spravedlivým
volbám přímé demokracie, kdy zákonodárná moc je v rukou občanů a výkonná a soudní moc je v rukou
odborníků.
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§6
Návrhy, připomínkové řízení, hlasování
1) Návrh může podat každý poslanec. Návrh musí být podán úplný, bezchybně, předmět stanoven jasně a
zřetelně, bez nesrovnalostí, nesmí odporovat Ústavě ČR.
2) Návrh musí být vložen do počítačového systému Občanského parlamentu s uvedením data podání návrhu,
autorizovaný navrhovatelem, s uvedením zpracovatele a uvedením specifikace účelu, datem zveřejnění.
3) Návrh je zařazen do předběžného řízení v délce nejdéle 5 dnů, pro podporu návrhu. Získá-li v této době
podporu nejméně 10 hlasů pro podporu poslanců, je návrh zařazen do procesu projednávání.
4) Je-li návrh zařazen do procesu projednávání, probíhá doba max. 14 dnů připomínkového řízení, není-li
určeno předsedou jinak..
5) Zveřejněný návrh projde připomínkovým řízením, kde se k věci může každý poslanec vyjádřit, připomínkovat
nebo podat autorovi návrh na změny.
6) Pokud autor odmítne změny v připomínkovém řízení zapracovat, může navrhovatel změny podat návrh na
změnu poslancům Parlamentu, který hlasuje o návrzích změn, který je schválí nebo zamítne při samotném
předchozím hlasování.
7) Vypršením lhůty připomínkování se návrh automaticky zařadí do nejbližšího pořadí k hlasování. Předseda
OP má právo změnit v případě potřeby pořadí data hlasování.
8) Ve stanovený termín proběhne hlasování, které musí rozhodnout, zda je schválen, nebo zamítnut. Tím není
dotčeno právo navrhovatele jej navrhnout znovu.
9) Byl-li návrh vrácen k dopracování před hlasováním, jako nehlasovatelný, je možné jej znovu po opravě
podat.
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§7
Předsednictvo Občanského parlamentu
1) Členy předsednictva jsou: předseda s právem 2 hlasů při rovném počtu hlasů při hlasování, místopředseda a
předsedové existujících funkčních výborů Občanského parlamentu s právem 1 hlasu za každý výbor.
2) Předsednictvo Občanského parlamentu, s výjimkou místopředsedy, volí a odvolávají poslanci Občanského
parlamentu podle kriterií obecných znalostí, organizačních a technologických schopností prostou většinou
přítomných hlasů do výborů.
3) Předseda Občanského parlamentu jmenuje svého místopředsedu, z důvodů zastupitelnosti a jeho pravomoc
začíná okamžikem nefunkčnosti výkonu funkce předsedy z jakýchkoliv důvodů a zaniká okamžikem návratu
do funkčního výkonu předsedy.
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§8
Předseda Občanského parlamentu
1) Předsedu OP volí a odvolávají prostou většinou hlasů přítomní poslanci Občanského parlamentu s kritérii co
nejlepších znalostí, odborností, schopností a odvolávají jej na základě konkrétních průkazných porušení
svých pravomocí. Hlasovaní poslanců musí být věcné, konkrétní se zaměřením na hlavní cíle OP a nesmí
být ovlivněno osobními či emocionálními vlivy, jinak je neplatné.
2) Občanský parlament volí předsedu na celé funkční období Občanského parlamentu určené při volbách.
3) Předseda má práva jednat samostatně s podmínkou transparentnosti s výjimkou bezpečnostního charakteru
ochrany státu, Občanského parlamentu nebo utajovaných skutečností, které by mohly způsobit následky.
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§9
Výbory Občanského parlamentu
1) Občanský parlament zakládá tolik výborů, kolik jich bude potřebných k plnění úkolů Občanského parlamentu.
2) Výbory se řídí pokyny předsedy Občanského parlamentu a jednají v rozsahu svěřených pravomocí dále
samostatně a dokladují předsedovi svou činnost a řídí se písemnými i ústními pokyny předsedy OP, pokud
plénum poslanců OP nenařídí jinak.
3) Výbory nejsou oprávněny činit žádná rozhodnutí, která by měla právní nebo právně ekonomické důsledky.
Mohou pouze podávat návrhy, zprávy a doporučení k rukám předsedy nebo parlamentu a to písemnou
oficiální cestou formou usnesení.
4) Výbory jsou nejméně tříčlenné a řídí se stejnými pravidly jako předsednictvo.
5) Občanský parlament zřizuje Výbor organizační.
6) Občanský parlament zřizuje Výbor pro bezpečnost.
7) Občanský parlament zřizuje Výbor pro zahraniční věci.
8) Občanský parlament zřizuje Výbor pro právní vztahy.
9) Občanský parlament zřizuje Výbor ekonomický.
10) Občanský parlament zřizuje Výbor personální.
11) Občanský parlament zřizuje Výbor propagační.
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§ 10
Primární povinnosti každého člena a pracovníka Občanského parlamentu
1) První primární povinností jakékoliv osoby Občanského parlamentu při své činnosti je hájení Ústavy, lidských
práv a svobod, občanských práv.
2) Druhou primární povinností je jednat jednoznačně v pro-národním zájmu a ve prospěch státu a občanů
České republiky.
3) Třetí primární povinností je jednat čestně, pravdivě, bez postranních úmyslů, korupce a nadržování
některým zájmovým skupinám na úkor druhých, dodržovat rovnost před zákonem všech, s vůlí, že
zákonů má být co nejméně a mají být srozumitelné všem, tedy šetřit podstatu ochrany lidských práv a
svobod s vědomím, že práva, která jim občané mandátem svěřili jsou práva státu, která jim občané
svěřili dobrovolně a mohou jim je kdykoliv při porušení odebrat.
4) Čtvrtým primárním pravidlem je přísaha poslanců a pracovníků Občanského parlamentu, kterou skládají
občanům a suverénnímu státu České republiky:
Návrh:
Na svou čest přísahám, s plnou hmotnou i trestní odpovědností, plně si vědom odpovědnosti k občanům a
suverénnímu státu, že budu jednat čestně, poctivě, podle svého nejlepšího svědomí a vědomí ve prospěch
celé země, národních zájmů, suverenity a práva na sebeurčení, všech občanů bez rozdílů, nebudu
upřednostňovat žádné zájmové skupiny ani cizí vliv a moc, zejména ne na úkor druhých, vědom si, že mohu
rozhodovat pouze v rozsahu práv mně svěřených občany této země a budu hlídat lidská a občanská práva
občanů a v případě ohrožení nebo války i s nasazením svého života, zdraví i majetku. Budu bránit a chránit
občany této země svým rozhodováním před globální diktaturou a byrokratickým, justičním, bankovním,
politickým i jiným fašismem.
5) Nebude-li tak konat a jednat, automaticky ztrácí mandát nebo pozici, bez ohledu na morální, hmotnou a
trestní odpovědnost, protože svá práva získal volbou a pověřením občanů jen pro to, proč jej občané volili,
pro nic více a nic méně.
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§ 11
Kooptace poslanců Občanského parlamentu
1) Pro účely obsazení důležitých míst a pozic Občanského parlamentu, v návaznosti na časové prodlevy je
možné kooptovat poslance Občanského parlamentu.
2) Pro účely obsazení míst a pozic Občanského parlamentu, v návaznosti na školení a přípravu pro práci
poslance je možné kooptovat kandidáta na poslance Občanského parlamentu.
3) Způsob Kooptace dle §11, odst. 1, 2 probíhá oslovením konkrétní osoby s nabídkou na pozici poslance,
pokud oslovená osoba souhlasí a splňuje podmínky pro pozici poslance, hlasují poslanci Občanského
parlamentu a rozhodují prostou většinou přítomných.
4) Okamžikem vydání usnesení o hlasování musí poslanec složí poslanecký slib a absolvovat vstupní školení
právního a organizačního minima. Splněním těchto kroků nabývá rozhodnutí a poslanec získává mandát a
právo pro výkon své funkce.
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§ 12
Průběžné občanské volby
1) Průběžné občanské volby jsou jedním z principů přímé demokracie a principu „zákonodárné moci občanů“ .
Patří do základních pravidel a zásad programu Občanského parlamentu.
2) Průběžné občanské volby probíhají bez časového omezení, trvale, pokud nejsou z mimořádného
organizačního a legitimního důvodu či překážky, kterou nelze odstranit důvodu pozastaveny.
3) Průběžné občanské volby vychází z principu neomezeného počtu poslanců trvalým růstem počtu občanů,
zákonodárně rozhodujících v poslanecké sněmovně jako poslanci.
4) Tento způsob je přechodným obdobím, až do té doby, než přirozeným způsobem vznikne Referendum
občanů jako jediná cesta tvorby Zákonů a Ústavy, kdy přirozeným způsobem dosáhnou občané takového
počtu, až zastupitelská demokracie přirozeným způsobem zanikne.
5) Průběžné občanské volby vyhlašuje Občanský parlament schválením návrhu prostou většinou přítomných
hlasujících, s podmínkou 75 hlasujících poslanců ze 100 registrovaných.
6) V prvním kole Voleb do Občanského parlamentu plnil úlohu OP Přípravný výbor a zvolil Volební komisi č. 1,
které ukončila svůj mandát a činnost 6.9.2021 Usnesením o volbách a předáním nově vzniklému a
zvolenému Občanskému parlamentu.
7) Poslanci Občanského parlamentu postupují následovně:
a) schválí návrh vyhlášení Průběžných občanských voleb (2.kolo Voleb do Občanského parlamentu).
b) potvrdí volbu předsedy Volební komise schváleného Přípravným výborem před vznikem OP.
c) v případě, že ji nepotvrdí, zvolí předsedu Volební komise.
d) předsedu volební komise pověří vypracovat návrh Volebních pravidel a předložit jej Občanskému
parlamentu ke sválení.
e) schválí a veřejně vyhlásí zahájení Průběžných občanských voleb na úřední desce, která je na webu
Občanského parlamentu www.lidove-volby.cz .
f)

vyhlášením je zahájen start časově neomezené průběžné možnosti přihlásit se na kandidátní list na
poslance Občanského parlamentu.

g) počet kandidátů na poslance ani poslanců není omezen.
h) volit a být volen může každý občan České republiky nebo cizí občan, který prokazatelně žije v ČR a a
doloží čestným prohlášením s ověřeným podpisem, že hodlá dalších nejméně 5 let žít v České
republice.
i)

Volit a být volen může každý, kdo dovršil věku 18 let a není proti němu důvodné podezření z vlastizrady,
sabotáže, vydírání a zneužití pravomoci úřední osoby nebo z porušování Ústavního pořádku ČR,
zejména zákona č. 1, Ústavy a zákona č. 2, Litiny základních práv a svobod, případně z činnosti v zájmu
a ve prospěch cizí moci proti zájmům občanů ČR.
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8) Jednání Občanského parlamentu využívá primárně metodu „Home office" po internetové síti webovou
aplikací Občanský parlament, umístěný v okamžiku procesu schvalování na adrese: www.lidove-volby.cz .
9) Volební komise zveřejňuje všechny veřejné dokumenty potřebné k průběžným volbám na této doméně a
internetovém umístění, uvedené v § 12/ 8 tohoto paragrafu.
10) Kandidovat a volit může každý, splňující podmínky nepřetržitě a průběžně.
11) Předseda Volební komise zajistí, zpracuje a rozhodne zejména v těchto bodech:
a) návrh Volebních pravidel a předloží ho ke schválení
b) veřejné oznámení o vyhlášení Průběžných občanských voleb, 2.kolo
c) veřejné oznámení platných volebních pravidel
d) veřejnou přihlášku kandidáta ke stažení a vytištění
e) volební lístek ke stažení a vytištění
f)

zpracování kandidátních přihlášek, volebních lístků a bezpečnou dokumentaci a její archivaci

g) vždy každého 1. dne v měsíci zkontroluje a vystaví na www.lidové volby stav.
h) zajistí Volební účet u některé z bank v České republice a její bezpečnou správu
i)

doručovací adresu nebo poštovní schránku Volební komise

j)

pověření, evidenci a kontrolu volebních komisařů s právem ověřit podpis a přijmout přihlášku kandidáta
a volební lístky.

k) průběžně vyhodnocovat stav a výsledky
l)

oznámit jakékoliv sebemenší narušení bezpečnosti Volební komise nebo dokumentace.

Návrh se schvaluje částečně, s tím, že při každém připojení dalších ustanovení se jako celek podává návrh,
připomínkuje a hlasuje znovu.
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