
ZÁVĚREČNÉ USNESENÍ O VÝSLEDKU OBČANSKÝCH VOLEB 
DO PROZATÍMNÍHO OBČANSKÉHO PARLAMENTU

Článek I - Odůvodnění

1) Občanské volby 2021 byly vyhlášeny s oporou v Ústavě České republiky, Hlavy I, čl. 2.
ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy a ustanovení čl. 23, Ústavního zákona č. 2/1993
Sb.,  Listiny základních práv a svobod,  protože veškerá státní  moc (Vláda,  parlament i
Senát) selhaly, a kdy během roku 2020/2021 prokazatelně spáchaly její představitelé tyto
trestné činy dle zákona č. 40/2009 Sb.

- zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329, trestního zákoníku a v souběhu,
- trestné činy sabotáží dle § 314,
- vlastizrady dle § 309, 
- vydírání dle § 175,

ve prospěch cizí moci.

2) Tím jsou vyjmenované články ústavního pořádku a Občanský odpor plně odůvodněny a
občanské volby, jako legitimní cesta, plně legitimizovány.

3) Opora v dokumentech Občanského odporu:

- Vyhlášení občanského odporu Občanskou radou 18.4.2020
- Oficiální oslovení všech pro věc důležitých orgánů státní moci během 04 až 09/2020
- 22.5.2021 volba Přípravného výboru
- 22.5,2021 Volba předsedy Volební komise
- 31.5.2021 schválení volebních pravidel
- 7.6.2021 vyhlášení přihlášek kandidátů do Občanského parlamentu
- 30.7.2021 Uzávěrka kandidátů
- 9.8. až 31.8.2021 volby do Občanského parlamentu
- 6.9,2021 vyhlášení usnesení o průběhu, výsledcích voleb a kontrole Kontrolní komisí
- 13.9.2021 1.zasedání Občanského parlamentu (home office).



Článek II. – Vyhlášení výsledků voleb

1) Dle Pravidel Občanských voleb do Občanského parlamentu, schválená verze, platná s účinností
od  00:00  k  7.6.2021,  proběhla  příprava  a  realizace  Občanských  voleb  do  prozatímního
Občanského parlamentu. 

2) Dle  Usnesení  Volební  komise   -  Přihlášky  kandidátů  pro  volby  do  prozatímního  Občanského
parlamentu, bylo ke dni 8.8.2021 schváleno celkem: 79 kandidátů . 

3) Dle  usnesení  Volební  komise  -  Volby  do  prozatímního  Občanského  parlamentu,  bylo  ke  dni
3.9.2021 

- Celkem bylo přijato: 578 Volebních hlasovacích listů
- Uznané platné hlasovací listy : 575  Platných  hlasovacích listů
- Neplatné hlasovací listy: 003 Neplatných hlasovacích listů
- Volba          ANO 575 Volebních hlasovacích listů
- Volba           NE  000 Volebních hlasovacích listů

4) 575  voličů  svým  hlasem  "ANO" na  Volebním  hlasovacím  listu  zvolilo  prozatímní
Občanský parlament jako  nejvyšší kolektivní orgán České republiky dle Ústavy ČR , 

- zmocnilo jej k povinnosti  odstranit  protiústavní a vlastizrádné sabotážní prvky, které
cizí moc a osobní zájmy nelegitimně zavedly do právního prostředí České republiky a
přiděluje Občanskému parlamentu statut nejvyššího orgánu České republiky. 

5) Předsedové Volební  a  Kontrolní  komise stvrzují  svými podpisy,  že Občanské volby do
prozatímního  Občanského  parlamentu  proběhly  dle  Pravidel  Občanských  voleb  do
Občanského parlamentu, schválené verze platné s účinností od 00:00 k 7.6.2021, jsou
plně legitimní a platné.

6) Během Občanských voleb nedošlo k žádnému narušení průběhu práce Volební komise a
volebních pravidel. Občanské volby proběhly legitimním způsobem a jsou platné

7) Na vědomí:

- Přípravnému občanskému výboru
- prezidentu České republiky 
- Vláda a ministerstva České republiky
- Parlament a Senát České republiky
- Ústavní soud České republiky
- Veřejná média a Česká tisková kancelář
- Občanům České republiky

Předseda Volební komise Předseda Kontrolní komise

V ............................................... V ...............................................

Dne …................................... Dne …...................................

Podpis …............................................. Podpis ….............................................
¨ Alena Nela Schwarzová Vykoukalová Hana 
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