Návrh
Prozatímní občanský zákon č. 1/2021 - vyhlášení ohrožení České republiky cizí mocí

Návrh
Návrhové řízení:
1) Občanské referendum, Referendum ČSR – Občanská Jednota
2) Přípravný výbor Občanské jednoty
Schvalovací řízení:
3) Prozatímní občanský parlament. (13.09.2021)
Prozatímní občanský zákon č. 1 / 2021
Hlava I
Občanský parlament a jeho orgány
§1
Důvod a příčiny vzniku
1)

Vzhledem k tomu, že současní vládní činitelé a státní orgány moci zákonodárné, moci soudní i moci výkonné, průkazně
selhaly kolaborací a sabotážemi ČR v zájmu cizí moci, konají tak nejméně od ledna roku 2020, selhávají i v současné
době a nepostupují ve prospěch zájmů a suverenity České republiky ani dle Ústavy ČR, je plně odůvodněn čl. 23
ústavního zákona č. 2, Listiny základních práv a svobod, právo na odpor.

2)

Občanský odpor se opírá o čl.2 Ústavy, ústavního zákona č.1, zejména „lid má právo vykonávat moc přímo" a čl. 2
odst.4, „co není zakázáno je dovoleno.“

3)

Proto, že současné orgány státní moci selhaly, nic nebrání ani nezakazuje lidu, aby si vytvořil orgány, dle Ústavy,
schopné odstranit legislativní, soudní i výkonnou krizi, způsobenou korupcí, sabotážemi a vlastizradou a které zajistí
svrchovanou moc a ochranu Ústavu České republiky, její suverenitu, práva a svobody občanů. Období a činnost i
nečinnost státních orgánů ČR v roce 2020/2021 se definuje jako covid-fašismus.¨

4)

Za tímto účelem si zřizují občané Přípravný výbor, který má za úkol provést tyto úkony:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

ustanovit Přípravný výbor a zvolit předsedu Přípravného výboru
navrhnout pro Občanské volby vznik nezávislé Volební komise a zvolit předsedu
pověřit předsedu Volební komise úkolem nezávislým zabezpečením Občanských voleb
návrh Jednacího řádu Občanského parlamentu (OP)
návrh Prozatímního občanského zákona (PZ)
zajistit průběh Občanských voleb do prozatímního Občanského parlamentu
vyhlásit usnesení Volební komise o výsledku Občanských voleb
zajistit systém a software pro práci OP a chod od 13.9.2021
předložit na 1. jednání OP návrh administračního zabezpečení OP
předložit na 1. jednání OP Jednací řád ke schválení
předložit na 1. jednání OP Prozatímní zákon ke schválení
návrh na vyhlášení ohrožení státu podle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb.
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§2
Prozatímní Občanský parlament
(1) Ustavuje se prozatímní Občanský parlament v počtu nejméně 100. Horní počet poslanců není omezen. Poslanci jsou
zvoleni občany ČR z kandidátů do Občanského parlamentu prostou většinou hlasujících. Hlasuje se Ano nebo Ne.
Chybějící poslanci se kooptují. Poslanec je čestná funkce.
(2) Všichni poslanci Občanského parlamentu jsou povinni se účastnit každého zasedání prozatímního Občanského
parlamentu s výjimkou omluvené nepřítomnosti.
(3) Omluvenou nepřítomností se rozumí závažná zdravotní nezpůsobilost, úmrtí v rodině, nehoda po cestě na zasedání
nebo jiná zásadní událost odůvodňující nepřítomnost, kterou posoudí předseda Parlamentní schůze.
(4) Ostatní nepřítomnost je neomluvená nepřítomnost na jednání a v případě nepřítomnosti při hlasování prozatímního
Občanského parlamentu znamená automatickou ztrátu mandátu.
(5) Místo vyloučeného poslance je navržen a kooptován náhradní poslanec, je li to nezbytné.
(6) Prozatímní Občanský parlament hlasuje prostou většinou přítomných poslanců.
(7) Klesne-li počet poslanců hlasujících poslanců pod 2/3 většinu, není Občanský Parlament schopný usnášet se,
s výjimkou rozhodování v nebezpečí prodlení či závažného následku ohrožení státu, jeho ochrany, ochrany života a
zdraví občana nebo občanů.
(8) Předmět hlasování se projednává přednesením, rozprava se projednává ve stanoveném časovém limitu, a ve
stanoveném termínu poslanci musí rozhodnout. Odklad a zdržující procedury jsou nepřípustné.
(9) Hlasuje se jedním hlasováním. Kdo souhlasí, hlasuje Pro. Kdo nesouhlasí, hlasuje Proti, s povinností uvést proč. Zdržuji
se hlasování je nepřípustné. Úkolem poslance je rozhodovat.
(10) Projednávaný předmět se vyhlásí jasně a zřetelně po hlasování s výsledky hlasování. Parlament schvaluje návrh
zákona. Usnesení nesmí být v rozporu se zákony a Ústavou České republiky.
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§3
Zasedání a Statut Prozatímního občanského parlamentu
(1) Prozatímní Občanský parlament zasedá na prvním zasedání v 10.00 hodin, dne 13.9.2021 6 dnů po vyhlášení výsledků
voleb 6.9.2021.
(2) Prozatímní Občanský parlament v době ohrožení státu podle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb. se svolává podle
potřeby ochrany státu:
a)
b)
c)
d)

na prvním zasedání
na plánovaném zasedání
na mimořádném zasedání do 24 hodin od svolání
na zasedání home-office po internetu

(3) Prozatímní Občanský parlament a jeho poslanci jsou v čestné funkci s nárokem, počínaje dnem převzetí vlády:
- dle Jednacího řádu Občanského parlamentu
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§4
Činnost a platnost Prozatímního zákona
1)

Výkon a činnost Prozatímních občanských orgánů upravuje tento Prozatímní občanský zákon č. 1/2021, schválený na
1. schůzi Prozatímního občanského parlamentu.

2)

Platnost a účinnost tohoto zákona a Prozatímních občanských orgánů vzniká dnem schválení Prozatímním občanských
parlamentem.

3)

Platnost a účinnost tohoto zákona a Prozatímních občanských orgánů končí po 6 měsících. Prozatímní Občanský
parlament může prodloužit svou působnost 2x o 6 měsíců.

4)

Účelem Prozatímního občanského parlamentu je splnění úkolů, kterým je odstranění covid-fašismu ve státě, které jsou
mu uloženy k zajištění bezpečnosti a suverenity České republiky, lidských práv a svobod.

5)

Současné státní orgány nemají nad Prozatímním Občanským parlamentem a Vládou žádnou zákonodárnou, soudní ani
výkonnou pravomoc.

6)

Vzhledem k vysokým pravomocem je a bude případné zneužití pravomoci Prozatímních občanských orgánů též
trestáno jako vlastizrada, sabotáž, případně jiný trestný čin současného trestního zákona č. 40/2009 Sb.
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§5
Správní orgány a ostatní složky, právnické a fyzické osoby
1)

Odpovědné osoby Správních orgánů státní správy a složek, právnické i fyzické osoby, rozhodující o správních řízeních
podle příslušných resortů ministerstev jsou povinny řídit se dle Ústavy, Prozatímního zákona a těch zákonných norem a
ustanovení, které nepodporují přímo i nepřímo covid-fašismus, vlastizradu, zločinné spiknutí, sabotáže České republiky.

2)

Odpovědné osoby Správních orgánů státní správy a složek, právnické i fyzické osoby, které se od účinnosti tohoto
zákona dopustí jakékoliv podpory covid-fašismu nebo účasti na zločinném spolčení proti zájmům České republiky a
proti Ústavou zaručeným právům, včetně korupce, budou neprodleně odvolány ze svých funkcí a bude proti nim
zahájeno trestní stíhání.
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§6
Nejvyšší Občanský soud, soudy a státní zastupitelství
(1) Vzhledem k vyhlášení stavu ohrožení České republiky a její suverenity a útoku zaměřenému na rozklad státnosti a pilířů
státu, demokracie a lidských práv a svobod se zřizuje Nejvyšší občanský soud jako nejvyšší soudní orgán.
(2) Nejvyšší Občanský soud je nejvyšším soudem a odvolacím soudem v České republice, je nadřízen všem soudům
včetně Ústavního soudu a je podřízen pouze Občanskému parlamentu.
(3) Nejvyšší Občanský soud je nadřízen všem soudním orgánům, včetně Ústavního soudu, všem Státním zastupitelstvím,
Správním soudům a správním orgánům České republiky.
(4) Ústavní soud, protože selhal a nedokázal zajistit v období covid-fašismu 2020/2021 ochranu Ústavy ČR, právo,
spravedlnost, ochranu demokratických zásad a principů, ochranu práv a svobod občanů, zaručených Ústavou a
ochranu právního pořádku České republiky po dobu činnosti Prozatímního parlamentu má zastavenu pravomoc do
odvolání . Nahrazuje jej Občanský nejvyšší soud.
(5) Všechny ostatní soudy a státní zastupitelství jednají v období činnosti Prozatímní vlády, podle jim Ústavou uložených
práv a povinností ja jsou povinny chránit práva občanů, Ústavu České republiky a ukládá se jim kromě věcné a místní
příslušnosti i aktivní příslušnosti a povinnost reagovat na jakýkoliv pokus o poškození státnosti, Ústavy ČR práv občanů
a rozhodovat, i když jim do věcné a místní příslušnosti dosud nenáležela.
(6) Všechny orgány, které se nepodřídí ustanovením Občanských orgánů, zejména v době vyhlášení ohrožení České
republiky, budou okamžitě odvolány z funkce, zbaveny pravomoci a postaveny mimo zákon až do dalšího řízení, kde
budou šetřeny pro podezření ze spolupráce s cizí mocí.
(7) Všechny orgány mohou být dozorovány Nejvyšším Občanským soudem při jakémkoliv rozhodnutí, jejich rozhodnutí
může být zrušeno, částečně zrušeno nebo vráceno k opravě rozhodnutí .
(8) Tímto se pozastavuje v zájmu státu a občanů České republiky nezávislost soudních orgánů a vytváří se dozorující
závislost všech soudních i státních orgánů na tomto zákonu a podléhají pravomoci ministrů spravedlnosti Občanské
vlády.
(9) Stejná ustanovení platí i pro vězeňskou správu a spadají tímto pod ministra spravedlnosti Občanské vlády.
(10) Občanský soud může uvalit vazbu pro důvodné podezření porušení tohoto zákona na dobu 48 měsíců nebo udělit trest
podle ustanovení tohoto zákona i zákonů České republiky.
(11) Rozhodnutí ministra spravedlnosti a Nejvyššího Občanského soudu musí zachovat presumpci neviny a lidská práva
musí být respektována.
(12) Na osoby označené za nepřátelskou osobu se § 6 odst. 11 nevztahuje a řídí se mezinárodním vojenským právem
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§7
Okamžitá účinnost některých opatření
(1)

S okamžitou účinností se pozastavuje pravomoc funkce prezidenta republiky, do doby, než bude možné rozhodnutím
lidu České republiky posoudit míru jeho zavinění, protože neučinil nic, čím by se pokusil zastavit nebo zastavil sabotáž
České republiky, páchanou podvodem vlády a státních orgánů pod záminkou falešné pandemie a rozklad České
republiky v zájmu cizí moci.

(2)

S okamžitou platností se rozpouští současný Parlament a Senát České republiky, protože se aktivně i pasivně podíleli
na zločinném spiknutí proti České republice, v zájmu cizí moci, nekonali nijak, aby tomu zabránili a přisluhovali plánům
a záměrům cizí moci, svým nekonáním, když měli a schvalováním covid-fašistických zákonů, vládních opatření a
konáním v rozporu s Ústavou České republiky.

(3)

S okamžitou platností se odvolává Vláda České republiky, protože řídila a účastnila se vědomě zločinného spolčení a
realizovala sofistikované sabotáže České republiky, účelově zadlužila Českou republiku u cizí moci, a vědomě
narušovala pilíře státnosti, ekonomiku, zdravotnictví, školství, zaměstnanost a zaváděla globální fašismus nadnárodních
korporací, včetně osobního profitu na úkor státu a občanů.

(4)

S okamžitou platností se pozastavují pravomoci Ústavních soudců, do doby, než budou odvoláni a jmenování noví
ústavní soudci, protože nijak neochránili zákonnost, Ústavu a práva občanů.

(5)

S okamžitou platností se pozastavují pravomoci všech orgánů, komisí, výborů a institucí státní správy, které se
přímo i nepřímo podíleli nebo podílejí na prosazování covid-fašismu, realizovaného Vládou a Parlamentem ČR.

(6)

S okamžitou platností se ruší všechny zákony, změny zákonů, části zákonů a paragrafy zákonů nebo jejich částí,
které zaváděly, zavádějí covid-fašistické prvky, podmínky nebo prosazování covid-fašismu doplňují přímým i nepřímým
způsobem a potlačují lidská práva a občanská práva zaručená Ústavou, nebo jsou v rozporu s Ústavou.

(7)

S okamžitou platností se pozastavují ta práva Hygienických stanic, která byla zneužita k prosazování covid-fašismu,
a nařizuje se důkladné prošetření a odpovědnost za činnost podporující prosazování covid-fašismu.

(8)

S okamžitou platností se ruší nařízení a metodické pokyny vlády a ministerstva zdravotnictví a školství, a nařizuje
prošetření odpovědných osob, které se podílely na prosazování covid-fašismu na dětech a jejich rodinách nezákonným
a proti-ústavním vynucováním covid-fašistických metodických pokynů a pseudo-nařízení bráněním ve školní docházce,
podmíněné nezákonným nuceným testováním, očkováním nebo nošením roušek.

(9)

S okamžitou platností se ruší všechna proti-ústavní nařízení a předpisy pro zaměstnavatele, instituce, organizace,
právnické osoby, fyzické podnikající i fyzické osoby a všechna správní rozhodnutí jako nezákonná, spáchaná státní
mocí v rámci prosazování covid-fašismu.
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§8
Ustavení prozatímní Občanské Vlády
(1) Prozatímní vládu navrhuje prozatímní Občanský parlament a jmenuje předsedu Občanské vlády a její ministry.
(2) Prozatímní Občanská vláda je v době ohrožení nejvyšším výkonným orgánem státní moci České republiky. Je
podřízena a odpovědná prozatímnímu Občanskému parlamentu.
(3) Prozatímní Občanskou vládu může po ustavení odvolat a dále jmenovat pouze prozatímní Občanský Parlament nebo
vůle lidu občanským referendem prostou většinou.
(4) Ustanovuje se předseda Vlády a ministři podle stávajících resortů. Případné rozšíření resortů je možné rozhodnutím
Občanského parlamentu na návrh vlády.
(5) Prozatímní Občanská vláda schvaluje Vládní nařízení a kroky prostou většinou hlasů.
(6) Prozatímní ministři ve svých resortech jednají každý samostatně ve svém resortu. Prolínají-li se problematiky dvou nebo
více resortů, posuzuje je Předseda vlády a Vláda.
(7) Předseda prozatímní Občanské vlády má právo rušit, doplňovat, opravovat všechna rozhodnutí učiněná odvolanými
předchozí i novou Občanskou Vládou.
(8) Ministři prozatímní Občanské vlády mají právo rušit, doplňovat, opravovat všechna rozhodnutí učiněná předchozími
ministry.
(9) Neuposlechnutí předsedy nebo ministrů prozatímní Občanské vlády je trestné podle č. 40/2009 Sb. Sabotáž § 314 nebo
podle Prozatímního občanského zákona č. 1/2021 a je důvodem pro vazbu a odvolání z funkce ihned.
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HLAVA II
MIMOŘÁDNÍ OPATŘENÍ OBČANSKÉHO PARLAMENU V OHROŽENÍ CIZÍ MOCÍ
§1
Vyhlášení stavu ohrožení státu
(1)

Protože orgány státní moci selhaly ve službě cizí moci, Občanská vláda navrhuje a prozatímní občanský parlament
schvaluje vyhlášení stavu ohrožení státu podle Ústavní zákona č. 110/1998 Sb.

(2)

Ohrožení České republiky podle odstavce 1, Ústavního zákona o bezpečnosti České republiky Ústavní zákona č.
110/1998 Sb je odůvodněno, protože útok byl a je veden za použití biologické zbraně Covid-19, státní orgány selhaly na
základě sofistikované korupce a zneužíváním důsledků sabotážemi a destruktivními opatřeními zkorumpované části
státní moci České republiky prosazováním falešné pandemie.
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§2
Prozatímní Občanské orgány
(1) Prozatímní Občanské orgány státní moci (OO) jsou nejvyššími orgány státní moci a jsou nadřízeny všem ostatním
dosavadním orgánům státní moci, z nichž některé zprostředkovaně přisluhují cizí moci nebo se dopouští zločinného
spiknutí.
(2) Neuposlechnutí prozatímních Občanských orgánů státní moci a jejich rozhodování, zejména v době vyhlášení ohrožení
státu, je považováno za zločiny proti státu, sabotáž a vlastizradu, dle z. 40/2009 Sb. § 314, (sabotáže), § 175 (vydírání),
§ 145,146 (těžké ublížení na zdraví, ublížení na zdraví a s následkem smrti) a další trestné činy proti státu. tohoto
Prozatímního občanského zákona č. 1/2021 nebo dle stávajícího trestního zákona i zákona.
(3) Občanským orgánem státní moci jsou orgány zvolené, jmenované nebo pověření výkonem moci zákonodárné, soudní a
výkonné:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Občanský parlament, pověřený mocí zákonodárnou v Občanských volbách
Občanský nejvyšší soud, pověřený Občanským parlamentem, jako moc soudní, nadřízený soudům ostatním,
soudy a státní zástupci, jako moc soudní, podléhající Občanskému soudu.
Předseda Vlády pověřený Občanským parlamentem jako nejvyšší moc výkonná, ministři Vlády, jmenovaní
předsedou Vlády, jako moc výkonná.
Hejtmani a starostové, pověřeni ve volbách občany České republiky jako moc výkonná a samosprávná.
Policie ČR, Armáda ČR, státní a správní orgány a ostatní výkonné složky, jako moc výkonná, podléhající platným
zákonům ČR, především Ústavě, poté zákonům, a následně vyhláškám, nařízením a dalším předpisům, které
nesmí být v rozporu s Ústavou ČR, jinak jsou neplatné.
Pověřené výkonné orgány nebo osoby Občanským parlamentem, Občanskou vládou ke zvláštním pravomocím
k výkonu státní moci a správy v době platnosti Prozatímního zákona, zejména na úsecích bezpečnosti státu.

(4) Občanský parlament je povinen jako nejvyšší orgán v době své působnosti vydávat, činit a rozhodovat, prosazovat a
vymáhat tyto úkony:
a)

zákony a zákonná opatření, dekrety, jmenování či odvolání, potřebná k odstranění jakékoliv činnosti přímé i
nepřímé, zejména s fašistickými prvky, namířené proti zájmům České republiky, mající negativní dopad nebo
důsledky proti České republice, občanům České republiky, proti principům demokratického pořádku, Ústavou ČR
garantovaným občanským právům a lidských práv garantovaných OSN.

(5) Občanská vláda je oprávněna v době své působnosti činit a rozhodovat, prosazovat a vymáhat tyto úkony:
a)

rozhodnutí, opatření, dekrety, nařízení, jmenování nebo odvolání, pověření kteréhokoliv orgánu státní moci, osoby
či funkce pro ochranu zájmů České republiky a občanů, potřebná k odstranění jakékoliv činnosti přímo i nepřímo
namířené proti zájmům České republiky, mající negativní dopad nebo důsledky proti České republice, občanům
České republiky, proti principům demokratického pořádku, Ústavou ČR garantovaným občanským právům a proti
principům lidských práv garantovaných OSN.

Návrh
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§3
Mimořádná práva Občanských orgánů a bezpečnostních složek

1) Bezpečnostní složky České republiky podléhající Občanská vládě jsou povinny a mají právo v době své působnosti
činit a rozhodovat, prosazovat a vymáhat úkony pro důvodné podezření z protistátní přímé i nepřímé činnosti dle §2/2,
pro zločinné spolčení, vlastizradu sabotáži či jiné trestné činnosti, namířené zejména proti zájmům národního státu,
korupci ve prospěch cizí moci, proti zneužití pravomoci úřední osoby, jednání ve prospěch své nebo třetí osoby při
kterém hrozí nebo dojde nebo by směřovalo k poškození zájmu národního státu nebo občanů, porušení Prozatímního
zákona, vyhýbání se rozhodnutím nebo neuposlechnutím Občanských státních orgánů a pokračování v jakékoliv
činnosti či prosazování čehokoliv proti státu a zájmům České republiky od doby schválení a nabytí účinnosti
Prozatímního zákona,:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

nařídit domácí vězení jakékoliv právnické i fyzické osobě, bez ohledu na jeho postavení, až na 90 dnů
zakázat činnost jakékoliv právnické i fyzické osobě, bez ohledu na jeho postavení, až na 90 dnů.
předvolat či předvést k výslechu jakoukoliv fyzickou osobu nebo odpovědnou osobu právnické osoby bez ohledu
na jeho postavení, až na dobu 24 hodin
zadržet jakoukoliv důvodně podezřelou fyzickou osobu nebo odpovědnou osobu právnické osoby bez ohledu na
jeho postavení, až na dobu 96 hodin.
provést uvalení vazby na jakoukoliv fyzickou osobu nebo odpovědnou osobu právnické osoby, bez ohledu na její
postavení, která prokazatelně spáchala trestní čin dle §2 odst. 2 nebo trestního zákona, a kde soudy nebo státní
zástupce rozhodli o uvalení vazby.
Povinnost provést úkony k zahájení trestního stíhání pro porušení zákona č. 1/2021, případně podle trestního
zákona č. 40/2009 Sb.

2) Každý příslušník Občanských orgánů, Armády ČR, Policie nebo bezpečnostních složek, konající podle §3
Prozatímního zákona č. 1/2021 v návaznosti podle trestního zákona a trestního řádu a době platnosti Prozatímního
zákona má právo:
a)

Odmítnout rozkaz nadřízeného, pokud tento rozkaz odporuje nebo může odporovat svou nejasností Ústavě
České republiky nebo jasně neurčuje přímou odpovědnost nadřízeného.

b)

Odmítnout rozkaz nadřízeného, kterým je spáchán trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329
z.40/2009 Sb., v přímém rozporu s Ústavou České republiky, zákony

c)

Povinnost zadržet nadřízenou osobu páchající trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329
z.40/2009 Sb.

d)

Povinnost zadržet jakoukoliv osobu páchající trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329
z.40/2009 Sb. a osoby, které odmítnou akceptovat a signovat platnost prozatímního Občanského parlamentu a
jeho postupu.

3) Staré a nové bezpečnostní orgány a složky České republiky, podléhající Občanská vládě jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Občanská policie, ustanovená a podléhající Občanskému parlamentu
česká rozvědka a kontrarozvědka, podléhající ministru vnitra
česká vojenská rozvědka a kontrarozvědka podléhající ministru obrany
Policie České republiky, podléhající ministrovi vnitra
Vězeňská služba podléhající ministru spravedlnosti
Všechny ostatní státní, správní a samosprávní složky, organizace
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§4
Revize zákonů
(1) Z rozhodnutí prozatímního Občanského Parlamentu s okamžitou platností ode dne schválení a vyhlášení tohoto zákona
se pozastavuje účinnost a platnost všech ustanovení nebo částí ustanovení ve všech současných vyhlášených
zákonech, vyhláškách, vládních nařízeních, nařízeních a opatřeních orgánů státní správy a jiných výnosech v českém
právním řádu….
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

které odporují nebo porušují lidská práva, svobody a demokratické principy
jejich vymáhání by bylo přímo nebo v důsledku v rozporu s jinou právní normou
způsobilo by to povýšení moci výkonné nad mocí soudní a zákonodárnou
prosazovalo by otevřeně nebo skrytě vůli jiné, zejména cizí moci nad mocí zákonodárnou, soudní nebo výkonnou.
způsobovalo by přímo nebo v důsledku rozklad nebo vyvolání krize pilířů státnosti, suverenity, soběstačnosti a
práva na sebeurčení
které svou podstatou odporují demokratickému řádu prosazováním fašistických prvků ve společnosti
tato ustanovení jsou platná do doby ukončení řádné revize a reformy právního řádu České republiky novým
zvoleným Parlamentem ČR.
porušení nebo nedodržení těchto ustanovení úmyslně nebo z nedbalosti je trestné podle trestního zákona
č.40/2009 Sb., Sabotáž § 314 nebo Vlastizrada § 309, případně jiného ustanovení trestního zákoníku.
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§5
Nejvyšší Občanský soud, soudy a státní zastupitelství
(1) Nejvyšší Občanský soud je nejvyšším soudem a odvolacím soudem v České republice, je nadřízen všem soudům
včetně Ústavního soudu a je podřízen pouze Občanskému parlamentu.
(2) Ústavní soud, protože selhal a nedokázal zajistit v období covid-fašismu 2020/2021 ochranu Ústavy ČR, právo,
spravedlnost, ochranu demokratických zásad a principů, ochranu práv a svobod občanů, zaručených Ústavou a
ochranu právního pořádku České republiky je po dobu existence Prozatímního parlamentu a do odvolání zbaven své
pravomoci. Nahrazuje jej Občanský nejvyšší soud.
(3) Všechny ostatní soudy a státní zastupitelství jednají v období činnosti Prozatímní vlády podle Ústavou jim
uložených práv a povinností, jsou povinny chránit práva občanů, Ústavu České republiky a ukládá se jim kromě věcné a
místní příslušnosti i aktivní povinnost reagovat a rozhodovat na jakýkoliv pokus o poškození české státnosti, Ústavy ČR
práv občanů i když jim do věcné a místné příslušnosti dosud nenáležela.
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§6
Trestní odpovědnost
pachatelů, spolupachatelů a podílu za covid-fašistickou činnost proti České republice
(1) Kdo přijal vědomě korupční úplatek, zvýhodněnou finanční odměnu, dotaci nebo jinak provedenou zvýhodněnou
finanční či jinou kompenzaci v souvislosti s otevřeným či skrytým prosazováním falešné pandemie a podílel se tak na
zavádění fašismu a sabotáži České republiky v jakékoliv oblasti společnosti, bude potrestán podle současného
trestního zákona.
(2) Kdo podporoval vědomě i z nedbalosti, ze strachu o své postavení, místo, funkci v souvislosti s otevřeným či skrytým
prosazováním falešné pandemie a podílel se tak na zavádění fašismu a sabotáži České republiky v jakékoliv oblasti
společnosti, bude potrestán podle současného trestního zákona.
(3) Kdo rozhodoval ve věci podvodu § 209 s falešnou pandemií a spáchal trestný čin Vlastizrady § 309, Sabotáže § 314
nebo Zneužití pravomoci úřední osoby § 329, bude potrestán podle současného trestního zákona.
(4) Kdo bude páchat nebo se podílet na zavádění fašismu a sabotáže České republiky v souvislosti s podvodem falešné
pandemie v jakékoliv oblasti společnosti, po dni vyhlášení tohoto zákona, bude potrestán odnětím svobody na 15 až 25
let podle zákona č.1/2021.
(5) Stát zkonfiskuje rozhodnutím soudu veškerý přímý i nepřímý majetek pachatelů a rodin pachatelů, a to finanční i
nemovitý majetek v ČR i zahraničí, osob rozhodujících o falešné pandemii a podílejících se úmyslně na tomto podvodu
a rozhodne o doživotním zákazu činnosti ve veřejné funkci.
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§7
Zločin genocidia a prosazování globálního fašismu
(1) Kdo se podílel, podílí nebo bude podílet jakýmkoliv způsobem úmyslně na skutečném nebo fiktivním rozšíření nákazy
s Covidem, pod již obecně známým názvem cizí mocí plánované třetí vlny nákazy Covid-19, a jeho mutací, a to ve
spolupráci přímo s tajnými službami nebo silami cizí moci nebo nezávisle na ní jinou mocí, se dopustí válečného
nepřátelského aktu proti ČR a jejím občanům v souběhu trestných činů genocidia podle § 400 a útoku proti lidskosti §
401, zejména účelově způsobem infikace nebo podporou infikace:
(a) zavlečením nemoci nebo její podpory či součásti pomocí potravinového řetězce
(b) zavlečením nemoci nebo její podpory či součásti pomocí zdravotního řetězce, zdravotního materiálu, zejména
pak infikovaným testováním, vakcinací či jiným způsobem
(c) zavlečením nemoci nebo její podpory či součásti pomocí jakéhokoliv technologického řetězce, zejména pak
radio-frekvenčními technologiemi
(d) kdo bude rozhodovat, schvalovat nebo podporovat tuto činnost nebo s ní související podporu pomocí právního
nebo pseudo-právního řetězce, svého postavení nebo úřední moci.
(e) kdo spáchá činnost podle §7 čl. 1 tohoto zákona, je od 1.1.2020 označen a považován za nepřátelskou osobu
útočící přímo i nepřímo na podstatu života jako ve válečném stavu.
(f) Každý člověk na území ČR má právo bránit se proti nepřátelské osobě jakýmkoliv účinným způsobem beze zbraně
i se zbraní v ruce.
(g) Činy podle §7 tohoto zákona jsou označeny za rovny válečným zločinům a budou nekompromisně stíhány odnětím
svobody nepodmíněně, doživotně, v samovazbě, včetně souběžných trestů a propadnutí majetku.
(h) Tyto zločiny mohou být posuzovány i výjimečně retro-aktivně, se zpětnou působností, včetně možného budoucího
schválení možného trestu smrti.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že hrozí aktuálně i varianta, že pachatelé falešné pandemie s Covid-19 se mohou pokusit v době od
1.11.2020 a dále zavléci a prosadit další vlnu nákazy biologické zbraně, tentokrát s vyšší nebezpečností, nakažlivostí,
následky a úmrtími, je nezbytné včas uvést, že v takovém případě je existence §7 plně opodstatněna.
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§8
Amnestie trestní odpovědnosti
pachatelů, spolupachatelů a podílníků za činnost proti České republice
(1) Každý pachatel, spolupachatel nebo podílník zločinném spolčení a trestné činnosti proti České republice a občanům
v souvislosti s falešnou pandemii Covid-19 a zaváděním covid-fašismu v ČR podle §6 Prozatímního občanského
zákona, nebo se podílel na trestném činu Vydírání podle § 175 nebo Tísně podle § 177 tr. zákona či korupce § 332
v platném znění z. 40/2009 Sb.může získat amnestii, když:
(a) Projeví účinnou lítost a úplně zanechá své trestné činnosti do doby vyhlášení tohoto zákona a nijak ji nadále
nepodporuje a neprovádí
(b) Přihlásí se dobrovolně k amnestii na Policii České republiky a učiní do protokolu podle § 158 trestního řádu
oznámení sám na sebe, s přiznáním toho, co spáchal, s odvoláním na § 8 tohoto zákona
(c) oznámí na Policii ČR korupční finanční výhody, které získal a při oznámení poskytne součinnost s Policii ČR
úplnými informacemi o pachateli korupce.
(d) oznámí na Policii ČR jiné než finanční výhody korupční výhody, vzdá se těchto korupčních výhod, které získal,
oznámí Policii ČR, jaké výhody to byly a prokáže, že se jich vzdal.
(e) oznámí na Policii ČR a zaváže se odškodnit osoby, u kterých zavinil újmu na právech, zaměstnání.
(f) u následku trestného činu ublížení na zdraví nebo ublížení na zdraví s následkem smrti se amnestie nevztahuje a
trestní stíhání trvá.
(g) amnestie se nevztahuje na přímé pachatele a odpovědné osoby.
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§9
Odvolání Vlády, Parlamentu a Prezidenta
(1) Předchozí Vláda nepostupuje podle platných právních norem pro ochranu Republiky, ale podle zadání cizí moci a )
korumpovaného politického zájmu proti zájmům České republiky podvodnými manipulacemi a to úmyslně a páchá
sabotáže a vlastizradu podle trestního zákona č.40/2009 Sb. Sabotáž § 314 nebo Vlastizrada § 309.
(2) Parlament ČR nepostupuje podle platných právních norem pro ochranu Republiky, ale podle zadání cizí moci a
zkorumpovaného politického zájmu proti zájmům České republiky schvalováním podvodných manipulací a to úmyslně,
a tím páchá sabotáž a vlastizradu podle trestního zákona č.40/2009 Sb. Sabotáž § 314 nebo Vlastizrada § 309.
(3) Prezident nepostupuje podle platných právních norem pro ochranu Republiky, ale podle zadání cizí moci a
zkorumpovaného politického zájmu proti zájmům České republiky neodvoláním Vlády a nerozpuštěním Parlamentu a to
úmyslně, a tím páchá sabotáž a vlastizradu podle trestního zákona č.40/2009 Sb. Sabotáž § 314 nebo Vlastizrada §
309.
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§ 10
Stíhání za úmyslnou a neúmyslnou trestnou činnost proti státu
(1) Neuposlechnutí prozatímní orgánů Prozatímní občanské vlády z nedbalosti může být posuzováno jako trestný čin podle
tohoto zákona č. 1/2021 nebo podle trestního zákona č. 40/2009 Sb.
(2) Neuposlechnutí orgánů Prozatímní občanské vlády úmyslně bude posuzováno jako trestný čin podle tohoto zákona č.
1/2021 nebo podle trestního zákona č. 40/2009 Sb.
(3) Práva a povinnosti při řízení s pachatelem:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Oznamovatelem může být každá právně způsobilá osoba. Za své oznámení je plně a přímo odpovědná.
Žalobcem může být kterýkoliv orgán Prozatímní občanské vlády nebo státní zástupce ČR.
Soudním orgánem jsou soudy ČR. Odvolacím soudem je Občanský nejvyšší soud.
Každý podezřelý, obviněný nebo souzený pachatel musí mít svého obhájce. Pokud nemá svého obhájce, přidělí
mu stát obhájce na náklady státu.
Řešením tr. činu proti státu může být amnestie, napomenutí, náhradní soudní opatření, finanční trest, propadnutí
majetku, až doživotní zákaz činnosti, v případě cizinců i okamžité vyhoštění nebo podmíněný / nepodmíněný výkon
trestu odsouzení od 1 dne až na 25 roků.
Zadržení, vazbu nebo výkon trestu provádí Vězeňská služba ČR. S osobami označenými předem jako nepřátelské
osoby se postupuje též jako s osobami podléhajícími mezinárodním válečným konvencím ve válečném stavu.
Nelze-li uplatnit některý z paragrafů trestního z. 40/2009 Sb. Uplatní se dle znění tohoto zákona č. 1/2021.
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§ 11
Zahájení trestního stíhání podle zákona č. 1/2021
(1) Zahájit trestní stíhání podle zákona č. 1/2021, Prozatímního občanské zákona lze ode dne schválení prozatímním
Občanským parlamentem nebo podle platného trestního řádu ČR proti osobě, která jednala proti zájmům České
republiky a občanům ČR v souvislosti s ohrožením státu podvodnou covid-pandemií, zejména návaznou na korupci,
vlastizradu a sabotáž.
(2) Vzhledem k závažnému ohrožení České republiky je možné zahájit trestní stíhání zejména pro zločiny genocidia,
vlastizrady a sabotáže i proti osobám s imunitou. Dojde-li k podezření z trestné činnosti obsažené v obou právních
normách, postupuje se podle zákona č. 1/2021. Souběh trestných činů obou právních norem je možný.
(3) Zahájení trestního stíhání a opatření se provede dokumentem, nazvaným “Usnesení o trestním stíhání podle zákona
č. 1 /2021“ a určením paragrafu, kteréhokoliv z orgánů Prozatímní občanské vlády.
(4) Usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat 7 bodů s přesnými údaji KDO je podezřelý ze spáchání trestného
činu, přesný popis CO měl spáchat, KDY měl trestný čin spáchat, KDE měl trestný čin spáchal, JAKÝM způsobem měl
trestný čin spáchat, ČÍM měl trestný čin spáchat a PROČ trestný čin spáchal.
(5) Dále usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat důkazy o spáchání trestného činu.
(6) Dále usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat výpověď podezřelého na svoji obhajobu, důkazy v jeho
prospěch a poučení podezřelého o právu odmítnout výpověď, pokud by způsobil trestní stíhání sobě nebo osobě
blízké.
(7) Dále musí usnesení o zahájení trestního stíhání obsahovat celkové vyhodnocení a popis poškození veřejného zájmu,
způsobené škody a důsledky jeho jednání. V případě, že podezřelý odmítne podpis, uplatní se podpis druhé přítomné
osoby, která stvrzuje, že byl podezřelý s usnesením seznámen.
(8) Závěrem musí obsahovat usnesení o zahájení trestního stíhání podpis KDO usnesení zpracoval a rozhodl a podpis, od
KDY usnesení nabývá účinnosti a zda podává podezřelý na místě odvolání proti usnesení.
(9) Usnesení musí být opatřeno zápisem, kdo bude příslušným žalobcem, komu se postupuje trestní stíhání k dalšímu
vyšetřování a k podání žaloby.
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§ 12
Zřízení rozvědky a kontra-rozvědky k ochraně státu a občanů
(1) Zřizuje se bezpečnostní složka Česká rozvědka a kontrarozvědka (ČRK), jako suverénní bezpečnostní složka státu na
ochranu ČR a občanů ČR.
(2) ČRK nesmí podléhat a být podřízena nikomu jinému než zájmům České republiky, a to ani na základě mezinárodních
smluv. Podléhá Ústavě ČR.
(3) Složka má výkonnou pravomoc podle trestního zákona a řádu proti každému, kdo by usiloval o narušení zájmů,
suverenity, soběstačnosti a nezávislosti ČR, skrytou či otevřenou formou.
(4) Pracovníci ČRK nepodléhají zákoníku práce a řídí se zvláštními předpisy.
(5) Za zradu, sabotáž nebo spáchání závažného trestného činu pro cizí moc může být pracovník ČRK odsouzen
vojenským soudem až na doživotí.¨
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§ 13
Zřízení Občanské policie
(1) Zřizuje se Občanská Policie s účinností ode dne vyhlášení tohoto zákona za účelem ochrany státních a národních
zájmů České republiky jako bezpečnostní orgán.
(2) Jejím úkolem je hlídat a bránit zákonnost právního demokratického státu v době prozatímního stavu i po něm, do doby,
než úkoly vyplývající z tohoto zákona budou dokončeny.
(3) Občanská Policie je povinna zakročit proti každému, kdo by porušoval Ústavu České republiky, bez ohledu na jeho
postavení.
(4) Nejvyšším velitelem je ministr Vnitra prozatímní Vlády a podléhá mu veškeré policejní jednotky a útvary.
(5) Organizace, struktura a sub-ordinace včetně Policie ČR je plně v kompetenci ministra Vnitra Občanské Vlády.
(6) Kdo se odmítne podřídit ministru Vnitra Občanské Vlády se dopustí trestného činu § 314 sabotáže podle trestního
zákona.
(7) Zákrokem je míněno opatření k zamezení proti-státní trestné činnosti. Občanská Policie může zadržet každou osobu,
která je podezřelá, spáchala, páchá nebo se připravuje ke spáchání proti-státního činu nebo trestného činu a předá ji
soudnímu orgánu, nejdéle však na dobu 14 dnů.
(8) Útok nebo jakýkoliv odpor příslušníkům Občanské Policie je v době vyhlášení ohrožení státu trestný jako sabotáž podle
§ 314 tr.zákona.
(9) Zneužije-li svých práv příslušník Občanské policie, bude postaven svým nadřízeným mimo službu, vyšetřován a souzen
podle povahy spáchaného zneužití podle trestního zákoníku,
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§ 14
Zřízení branných složek a Občanské domobrany
(1) Schválením tohoto zákona se dále zřizují civilní branné a ozbrojené složky pro ochranu České republiky z řad
dobrovolníků jako občanská domobrana.
(2) Ustanovení tohoto paragrafu vyplývá z nezadatelného práva „Každý občan má právo bránit sám sebe, svou rodinu,
blízké, svou vlast a stát.“
(3) Režim principů a organizace branné složky vypracuje ministr Obrany ve spolupráci s ministrem Vnitra a předloží do
Občanského parlamentu.
(4) Nad brannými složkami občanské domobrany má nejvyšší výkonnou pravomoc Předseda Vlády a jí určený ministr
Obrany nebo ministr Vnitra Občanské vlády.
(5) Brannou složkou podle tohoto zákona se rozumí celá Armáda České republiky.
(6) Brannou složkou podle tohoto zákona se rozumí Aktivní zálohy Armády České republiky.
(7) Brannou složkou podle tohoto zákona se rozumí Občanská domobrana.
(8) Brannou složkou podle tohoto zákona se rozumí evidovaní Vojáci v záloze, hasiči, dobrovolní hasiči, záchranáři,
lékařský personál, myslivecké svazy i dobrovolníci.
(9) Brannou složkou podle tohoto zákona se rozumí každý občan České republiky, bude-li jej nutné povolat ve věku od 18
let.
(10) Každý občan i člen branných složek, konající ve veřejném zájmu je nositelem ochranného statutu Národní gardy. Tento
statut přiznává právo nejdéle do 1 roku, na plné odškodné za případné zranění nebo újmu ve službě ve veřejném
zájmu. Jejich rodinní příslušníci, manželka nebo manžel, jejich děti dědí toto právo do stavu plnoletosti.
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HLAVA III
ODŠKODNĚNÍ ZA FALEŠNOU PANDEMII
§1
Odškodnění občanů a firem
(1) Každý občan ČR s trvalým pobytem v ČR, má nárok na odškodnění státem ve výši 100.000 Kč za důsledky a škody
způsobené covid-fašistickými restrikcemi a falešnou pandemií. Nevztahuje se na osoby, které se aktivně podílely na
zločinném spolčení a šíření covid-fašismu.
(2) Každá firma a živnostník, registrovaná v ČR s obratem do 100.000,- Kč/měsíčně má nárok na odškodnění státem
ve výši 100.000 Kč za důsledky a škody způsobené covid-fašistickými restrikcemi a falešnou pandemií. Nevztahuje se
na osoby a firmy, které se aktivně podílely na zločinném spolčení a šíření covid-fašismu.
(3) Každá firma a živnostník, registrovaná v ČR s obratem do 500.000,- Kč/měsíčně má nárok na odškodnění státem
ve výši 200.000 Kč za důsledky a škody způsobené covid-fašistickými restrikcemi a falešnou pandemií. Nevztahuje se
na osoby a firmy, které se aktivně podílely na zločinném spolčení a šíření covid-fašismu.
(4) Každá firma a živnostník, registrovaná v ČR s obratem nad 500.000,- Kč/měsíčně má nárok na odškodnění státem
ve výši 300.000 Kč za důsledky a škody způsobené covid-fašistickými restrikcemi a falešnou pandemií. Nevztahuje se
na osoby a firmy, které se aktivně podílely na zločinném spolčení a šíření covid-fašismu.
(5) Firmy, která neodvádějí daně v ČR nemají nárok na stanovená odškodnění.
(6) Nárok na odškodnění nemají ty osoby nebo zapsané firmy, které rozhodovaly nebo se podílely přímo i nepřímo na
podvodu s falešnou pandemií, páchané Vládou a podporované Parlamentem České republiky a přijímaly finanční nebo
jiné výhody.
(7) Nárok na odškodnění nemají živnostníci a firmy, které nebyly omezeny nezákonnými restrikcemi nebo byly do dne
účinnosti tohoto zákona státem odškodněni či kompenzováni v plné míře.
(8) Stát vydá potvrzení o odškodnění a jeho výši a provede proplacení v co nejkratší době, nejdéle však do roka,
s přihlédnutím k okolnostem:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

matky samoživitelky
rodiny s dětmi
osoby v důchodu a závislé v péči jiného
ostatní fyzické osoby a živnostníci a OSVČ
právnická osoby

(9) Zneužití této státní podpory, pletichy, poskytnutí mylných údajů nebo podvod ve prospěch žadatele je trestné a bude
stíháno odnětím svobody od 1 do 10 let na základě rozhodnutí soudu a propadnutím majetku.
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HLAVA IV
OCHRANA EKONOMIKY A FINANČNÍ NEZÁVISLOSTI ČESKÉ REPUBLIKY
§1
Stabilizace měny
(1) Občanský parlament schvaluje přípravu referenda o stabilizaci měny a ochraně před světovými finančními spekulacemi
a reorganizaci České národní banky.
(2) Občanský parlament schvaluje přípravu výměny mincí a bankovek české národní měny, její krytí majetkem České
republiky, drahými kovy, a zdroji z patentů, licencí a jiných hodnot.
(3) Výměna mincí a bankovek bude nastavena a stabilizována v poměru 1:2 v prospěch každého občana a každému
občanovi nebo firmě za každých 1000 Kč vydá 2.000,-Kč ČNB bez omezení limitu.
(4) Výměna bankovek nebude provedena těm fyzickým a právnickým osobám, které se podíleli na protistátní činnosti, na
zločinném spolčení trestné činnosti související s covid-fašismem, které se podíleli na světových finančních spekulacích
nebo na majetkové trestní činnosti a byly odsouzeny k propadnutí majetku.

Návrh
Prozatímní občanský zákon č. 1/2021 - vyhlášení ohrožení České republiky cizí mocí

§2
Změna daňového zákona
(1) Občanský parlament schvaluje přípravu referenda o ekonomické reformě zrušením všech daní, nepřímých daní,
poplatků a podmíněných plateb, sociálního a zdravotního pojištění i DPH.
(2) Návrhem je zrušení daňové povinnosti vycházející z daňového zákona a daňového základu s odpočtem výdajů.
(3) Návrhem je zavedení jedné jediné daně 10% z příjmů bez odpočtu nákladů, všem právnickým i fyzickým osobám
měsíčně.
(4) Návrhem je 1. daňové přiznání vyjádřené jedním číslem celkového přijmu za měsíc a odvedením 10% částky na účet
Finančního úřadu každým občanem a firmou v České republice.
(5) Tato změna má za cíl zabránit miliardovým únikům penězovody, které v ČR díky neprůhledným odpočtům vyvádějí do
zahraničí, aniž by našemu státu odevzdali jakoukoliv daň.

