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REKONSTRUKCE POLICIE
Pro správný chod státu je výkon služby Policie ČR naprosto nezbytný. Police však musí nekompromisně
dodržovat občanskou Ústavu čestným a poctivým způsobem jako služba řádným občanům. Vztah občan a
Policie je velmi důležitý.
Stejně tak jako je důležitá základní idea služby každého policisty, je důležitý vztah každého řádného občana
k policistům. V současné době tomu tak zásadně není na obou stranách. Policejní aparát je jedna úroveň
současného stavu a policisté vykonávající službu v přímém výkonu služby jsou úroveň druhá.
Viníkem je zejména opět stále stejná příčina, zpolitizování a zneužívání Policie zejména politickými mafiemi.
Policie, myšleno je tím vedení a organizace je poplatná vládnoucím mafiím a různým politickým skupinám a
policisté v přímém výkonu z části hlídají zákonnost a z části ji zneužívají, většinou manipulováni
deformovanými zákony svým vedením i politickou mocí.
Tento problém a příčinu je nezbytné odstranit a to přímou odpovědností každého policisty trestně i hmotně
k Ústavě a nikoliv k politicky závislému vedení policie. Pravidlo, že policista musí být apolitický je v podstatě
utopie a nesmysl, navíc zneužitelný. Jednak proto, že každý má nějaký politický názor a za druhé proto, že
utajený skrytý politický názor, který stejně každý policista má, je v důsledku horší než otevřený.
Správné nastavení pravidla je, že výkon služby a přístup policisty musí být naprosto apolitický, dle Ústavy a
dle zákonů. Zneužití v politickém či jiném než ústavním zájmu by potom bylo trestným činem. Tedy policista
může mít svůj osobní názor (stejně ho má), ale nesmí jej zneužít proti právu, spravedlnosti a zákonnosti.
Každý policista bez ohledu na funkční zařazení musí mít vysokou pravomoc již z Ústavy postupovat proti
komukoliv, kdo spáchá trestný čin nebo dokonce poruší Ústavu, bez ohledu na to, zda je to prezident, politik
nebo občan. Tím logicky zaniká imunita kdejakého politického spekulanta
Každý policista bez ohledu na funkční zařazení musí mít též vysokou odpovědnost, pokud své povinnosti
zanedbá nebo zneužije v cizí nebo svůj prospěch a to ve výši 2x vyššího trestu za zneužití svého
společenského postavení. Totéž platí pro justici i každého dalšího veřejného činitele jmenovaného nebo
voleného.

PROGRAM - REFERENDUM ČSR
www.referendum-csr.cz | info@referendum-csr.cz
REPUBLIKU ZPÁTKY OBČANŮM
tel. 728 279 284
Podstatou reformy je, že policista má nikoliv jen právo, ale i jasnou povinnost zakročit proti každému, u
kterého zjistí porušení zákona a to i proti svému kolegovi či nadřízenému, pokud tak neučiní a nebude
konat, bude odpovědný on sám a vystavuje se následku stíhání nejbližším dalším policistou, ochotným
konat svou povinnost.
Občanské Referendum – A Dost!!! Republiku zpátky občanům
Součást Volebního programu Referenda ČSR
Článek č. 11 – nové Ústavy
Policie
a) Policie se zřizuje pro ochranu práv, zdraví, života, majetku občanů a osob žijících nebo nacházejících se na
území republiky podle této Ústavy a v zahraničí podle platných předpisů dané země o kterou se jedná a
smluvních vztahů k tomuto účelu uzavřených.
(primární cíl a poslání Policie, tato služba s nasazením života by měla být chápána jako čestná profesionální služba, kdy je
policistovi ctí tuto funkci vykonávat a kdy je občanům ctí být chráněni, tato práce by měla být vrcholně, stejně jako ostatní služby
státu, oceněna, motivována státní definitivou a společenským uznáním. Naopak zneužití důvěry a zpronevěra poslání by měla
být přísně trestána a pranýřována.)

b) V zemích, které nejsou uznány jako partnerské nebo v zemích nepřátelských použije Policie všech
dostupných prostředků k ochraně občanů České republiky.
c) Pokud je zásah Policie nemožný, postoupí takovou situaci k řešení prezidentu republiky, který pověří
řešením ministerstvo zahraničí nebo armádní složky.
d) Policie se řídí Ústavou republiky a v žádném případě ji nesmí porušit a to ani s odůvodněním znění
jakéhokoliv zákona, který je Ústavě podřízen. Pokud dojde k rozporu mezi zněním Ústavy a zákonem nebo
nižší právní normou, platí znění Ústavy jako závazné ve všech případech.
(Chápání Policie i chápání policistů je třeba vyzvednou jako nekompromisní ochránce občanů a Ústavy, tvrdé stihatele zločinců,
nelze si však plést pojem zločince s přestupcem z řad jinak spořádaných občanů a zneužívat autority i moci, policista musí být
důstojná, čestná a rozvážná osobnost na pravém místě, vždy však se znalostí a respektem k Ústavě a občanům.)

e) Dojde-li při výkonu služby nebo pro výkon služby z tohoto důvodu k úmrtí policisty, má nárok vdova po
policistovi a nezaopatřené děti na státní definitivu.
f) Dojde-li při výkonu služby nebo pro výkon služby z tohoto důvodu k újmě na zdraví, má policista nárok na
jednorázové odškodnění.
f) Dojde-li při výkonu služby nebo pro výkon služby z tohoto důvodu k trvalé újmě na zdraví, má policista
nárok na státní definitivu.
g) Společenské funkce policisty je čestná funkce pro občany republiky včetně rizika ohrožení svého života a
zdraví. Ústavou je považována na společenském žebříčku jako významná a důležitá. Výkon služby policisty a
jeho postavení je chráněno touto Ústavou a jeho postavení, čest a osoba se považuje za autoritu s kterou se
nesmlouvá, nesmí se urážet ani napadat a občan je povinen rozhodnutí policisty uposlechnout.
h) Výkon služby policisty v přímém výkonu služby je v podmínkách stálého možného ohrožení na životě a
zdraví a musí být právem ohodnoceno na odpovídají úrovni dvojnásobkem státního sociálního minima.
(2 x 25.000,- Kč/měs.)
ch) Výkon služby a jeho společenský kredit policisty jako autority sebou nese vysokou právní, společenskou i
morální odpovědnost. Pokud poruší svou autoritu a tento morální kredit zneužitím pravomoci, spácháním
trestného činu nebo zvlášť odsouzeníhodným amorálním jednáním bude naopak velmi přísně
potrestán degradací svého společenského i služebního postavení a přísně souzen pro porušení Ústavy a
příslušného ustanovení trestního zákona s dvojnásobkem trestu.
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Občanské Referendum – A Dost!!! Republiku zpátky občanům
Součást Volebního programu pro Volby 2017
Návrh Zákona č. 6 – O policii a bezpečí občanů

a)

§ 1 – Zřízení policie
Podstata zřízení Policie jako služby občanům vyplývá z Ústavy České republiky a jako taková se tímto
zákonem zřizuje.

b) Policie musí mít takové vybavení a personální obsazení, aby dokázala zabezpečit úkoly uložené jí Ústavou
v době míru, v případech živelných ohrožení, v případech ohrožení státu, občanských svobod i v případech
války nebo napadení.
c) Za tímto účelem se zřizují složky ..
 policejní složky v přímém výkonu služby rozdělené pro jednotlivá hejtmanství
 policejní složky v přímém výkonu s celorepublikovou působností
 policejní složky pro technické zabezpečení
 policejní složky pro hospodářské zabezpečení
 policejní školy, kurzy a výcvik
 policejní složky logistické
 policejní složky ekonomické
 policejní archiv a muzeum
 policejní odbory
 policejní prezidium
 policejní prezident
§ 2 – Řízení Policie
a)

Nejvyšším orgánem s plnou pravomocí je policejní prezident. Jmenování a odvolání policejního
prezidenta je plně v kompetenci Prezidenta republiky nebo zastupující osoby v případě neschopnosti
vykonávat funkci Prezidenta republiky. Policejní prezident je součástí vlády Prezidenta republiky.

b)

Policejní prezident řídí celý policejní sbor a jmenuje všechny nejvyšší funkce policejních složek a
odvolává z nich jmenované.

c)

Policejní prezidium je úřad jako výkonný orgán policejního prezidenta a plně mu podléhá.

d)

Policejní složky v přímém výkonu služby jsou rozděleny do okresních policejních ředitelství a podléhají
policejnímu prezidentovi cestou okresního policejního ředitele.

e)

Okresní policejní ředitelství zřizuje policejní útvary podle potřeby a povahy okresního hejtmanství a
spolupracuje s okresní hejtmanem.
§ 3 – Služební přísaha

Slibuji vykonávat funkci policisty čestně, poctivě a chránit životy, zdraví, majetek a bezpečí občanů republiky
i osob nacházejících se na území České republiky v případě potřeby i s nasazením vlastního života nebo
zdraví proti komukoliv, fyzické i právnické osobě, bez ohledu na společenské postavení, pokud svým
jednáním porušovala Ústavu a zákony ČR a bez ohledu na to, jakou funkci zastává.

PROGRAM - REFERENDUM ČSR
www.referendum-csr.cz | info@referendum-csr.cz
REPUBLIKU ZPÁTKY OBČANŮM
tel. 728 279 284
§ 4- Povinnost odmítnout rozkaz
a)

Policista má povinnost odmítnout každý rozkaz, který nebude vydán jasně a zřetelně a nebo bude
postrádat přímou vazbu na odpovědnost velící osoby.

b)

Policista má povinnost odmítnout rozkaz a jeho plnění přímo i nepřímo související s porušením Ústavy a
práv občanů, který by směřoval ve svých důsledcích nebo by hrozilo následné zneužití práv a svobod
občanů.

c)

Pokud by nadřízený vydal rozkaz porušující Ústavu a práva občanů nebo by proti občanským právům
směřoval, je povinen policista vůči nadřízenému jednat jako proti každému jinému pachateli trestného
činu, zadržet jej a zahájit trestní stíhání nebo předat příslušným složkám bez prodlení k trestnímu
stíhání.

d)

Pokud by policista zjistil, že jiný policista páchá trestný čin, je výslovně povinen proti němu zakročit jako
proti jakémukoliv jinému pachateli a učinit všechny zákonné úkonu s tím související. Pokud ta neučiní,
sám se dopustí trestného činu.
Poznámka:
Jedná se o nové prvky, které by měly být podstatou postaven na principu čestnosti policistů a policie a měly by být
náhradou za inspekce a cizí vyšetřovací orgány, které navrhujeme zrušit. Takového požadavku na policii je zárukou
vysokého morálního kreditu Policie a policistů a vysoce ceněného společenského postavení. Úkol není lehký a zabezpečuje
sebereflexi Policie a důvěru občanů. Nezvládnutí tohoto úkolu by znamenalo návrat k nezávislým inspekcím, které vůbec
nejsou dostatečnou zárukou pro objektivní spravedlnost ani morální kredit. Je věcí cti policistů uchovat čest policistů
neposkvrněnou a požívat vysoké vážnosti a autority. Tedy volba, bud sebereflexe a autorita nebo nezávislé inspekce a
společenská nedůvěryhodnost. Vychází to z logické vazby. ” Jak mohu věřit policistovi, když mu nemůžu věřit?” Proto je
nutné zajistit primárně princip důvěry. Věřím policistovi a proto má důvěru úplnou, že bude chránit své poslání vždy, všude
a proti všem narušitelům zákona, ať je to kdokoliv.

§ 5 – Práva policisty
a)

Policista má právo zakročit proti jakémukoliv útoku nebo ohrožení práv a svobod občanů, zejména
proti životu, zdraví, důstojnosti, majetku trestným činem nebo přestupkem.

b)

b) Proti podezřelým pachatelům trestných činů policista postupuje podle trestního zákona

c)

Proti pachatelům přestupku policista postupuje dle svého uvážení a zákon mu uděluje pravomoc
rozhodnout na místě nebo v policejním řízení s maximální možnou výši pokuty 10.000,- č. Vyšší
pravomoc má denní soudce daného okresního hejtmanství.

d)

Proti pachateli vážného trvajícího útoku se zbraní v ruce na život nebo zdraví nebo proti zásadnímu
útoku na majetek, kdy hrozí škoda velkého rozsahu (nutno definovat) smí policista užít zbraně bez
ohledu na následky pro pachatele.

e)

Proti pachateli trvajícího útoku beze zbraně na zdraví, důstojnost nebo majetek a proti pachateli na
útěku smí užít přiměřené prostředky než zbraň v takové míře, v jaké je to nezbytně nutné pro
zastavení útoku a zadržení pachatele. Následky přiměřeného zákroku jsou rizikem pachatele
páchajícího trestný čin.

f)

Policista smí užít hrozbu zbraně a zbraň v případu, že je důvodné podezření, že pachatel je ozbrojen
a na útěku, je důvodný předpoklad, že zbraň užije nebo je zjevné důvodné podezření, že by
zakročujícím policistům nebo třetím osobám vzniklo riziko ohrožení na životě nebo zdraví a to i
kdyby byl pachatel beze zbraně. V takovém případu užije zbraň v rozsahu co nejmírnějším, v jakém
je to nezbytně nutné. Následky jsou rizikem pachatele páchajícího trestný čin.

(Tento materiál je neúplný a zahrnuje jen některé koncepční vztahy)

