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PRAVIDLA OBČANSKÝCH VOLEB DO OBČANSKÉHO PARLAMENTU
§ 1 - Vyhlášení přípravy lidových občanských voleb
1) Dne 19.4.2021 Referendum ČSR - Občanská Jednota vyhlašuje veřejné oznámení o zahájení akce proti
covid-fašismu, sabotážím, vlastizradě a válečným provokacím k vyvolání útočné války proti Rusku.
Nechceme žádnou válku, ani lživé provokace páchané naší pseudo-vládou a Parlamentem ČR,
a) kterou chystají prostřednictvím zkorumpovaných úředníků státní moci a Parlamentu,
b) zločinným spolčením proti suverenitě České republiky s cílem narušit pilíře státnosti,
c) přivést celý náš stát i občany k destrukci ve prospěch globalistických zájmů cizí moci a jejich
plánovaného vzniku Trojmoří, což znamená rozpad České republiky,
d) covid-fašistickým a globálním útokem na ekonomiku, lidská práva, zdravotnictví, školství, zaměstnanost
a zejména na každého jednoho z nás, stejně jako útokem na naše děti a jejich zdraví.
2) Proto s využitím Ústavy ČR, čl.2, odst.2/4 je plně odůvodněn článek 23, Ústavního zákona č.2, práva na
odpor, pokud státní orgány selhaly, což je nesporně prokázáno četnými důkazy.
3) Proto se ustanovuje Přípravný výbor pro organizaci lidových voleb do prozatímního Občanského parlamentu,
který bude po zvolení, dle Ústavy ČR, nejvyšším orgánem státu.
4) Součástí této přípravy budou i občanská demokratická pravidla pro lidové volby, kde budou politické mafie a
strany, podílející se na covid-fašismu, přímo i nepřímo, vyloučeny a volby proběhnou na úrovni nejvyšší, a to
občanské.
§ 2 - Základní odůvodnění
1) Základní premisa: Občanské volby jsou zcela legitimním nástrojem vyplývajícím z Ústavy České republiky:
„Zdrojem veškeré moci je lid“ jako nejvyšší moc, kde je stanoveno, že se uplatňuje prostřednictvím volených
zástupců politických stran.
2) Odvozená premisa: Standardní orgány státní moci však pozbývají platnosti v případě uplatnění čl. 23, Práva
na odpor dle Ústavního zákona č. 2, Listiny základních práv a svobod, pokud orgány státní moci
prokazatelně selhaly. Což bylo naplněno a je prokázáno.
3) Odůvodnění: Orgány státní moci prokazatelně selhaly, v zájmu cizí moci, na základě rozsáhlých
systémových korupcí ve službě cizí moci, usilující o rozklad České republiky, pácháním činností proti
našemu státu, proti jeho suverenitě a občanům ČR, narušením pilířů státnosti.
4) Průkaznost premis: Je naprosto zřetelně prokázáno četnými stopami, které byly spáchány a staly se. Jedná
se o rozsáhlé zločinné spiknutí, řízené cizími tajnými službami, narušením ekonomiky, zdravotnictví, školství,
zaměstnanosti a uchopením moci v ČR: moci výkonné, zákonodárné a znefunkčnění moci soudní, kdy byla
moc výkonná prokazatelně povýšena nad Ústavu ČR i nad soudní moc ČR.
5) Skutečná definice současného stavu:
a) Jde o čistokrevný korporátní fašismus nadvlády nad-národních skupin a jejich zájmů nad demokratickým
pořádkem s jasnými prvky odstraňování demokracie, popíráním Ústavy ČR a zaručených práv a svobod.
Jde o útok na Českou republiku a její suverenitu, práva občanů, zdraví, život jejich rodin i dětí, kterým
postupně zotročují v zájmu Globálního prediktora.
b) Zmocnili se pomocí korupčního a manipulačního ovládání politických sil. Tím se zmocnili zákonodárné
moci, odstranili zákony, které překážely, zavedli pseudo-zákony pro své cíle a zájmy.
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c) Ovládli moc soudní a uplatnili v takto vytvořeném stavu sabotáž celé společnosti prostřednictvím
vylhané záminky o falešné pandemii, pojmenované jako Covid19.
d) Stvořili nástroj poslušnosti: pod nátlakem nezákonných sankcí, pseudo-povinností zdraví škodlivých
roušek (náhubků), zdravotně závadnými testy a v neposlední řadě vakcínami pochybného zdroje z Číny
a Turecka.
e) Spáchali zločinné spolčení trestnými činy sabotáže a vlastizrady proti svému vlastnímu státu a občanům
České republiky.
6) Právní vyhodnocení:
a) Trestné činy zkorumpované Vlády a Parlamentu ČR, ty hlavní, jsou kvalifikovány podle současného a
platného trestního zákoníku: 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.
b) Účinný odpor proti takto rozsáhlé trestné činnosti dle čl.23, Práva na odpor podle Ústavního zákona č. 2,
Listiny základních práv a svobod, pokud orgány státní moci prokazatelně selhaly, je plně odůvodněn a
prokázán.
c) Právo občanů vykonávat moc přímo, dle Ústavy ČR, je opodstatněno dle čl. 2, odst. 2. Právo na
ustanovení nejvyššího orgánu České republiky, prozatímního Občanského parlamentu v takovémto
ohrožení státu, rozsáhlou vlastizradou, je opodstatněno dle čl. 2, odst. 4, „Co není zakázáno, je
dovoleno“.
§ 3 - Základní organizační schéma
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Příprava: Přípravný výbor Občanské Jednoty.
Věc: Občanské volby prozatímního Občanského parlamentu.
Provedení: Krajská koordinační centra Referenda ČSR-Občanské jednoty.
Pro: Občany České republiky.
Důvod: Selhání a vlastizrada současných klíčových státních orgánů ČR.
Odůvodnění: Účinný odpor je opodstatněn dle čl.23, Práva na odpor, Ústavního zákona č.2, Listiny
základních práv a svobod, pokud orgány státní moci prokazatelně selhaly. Právo občanů vykonávat moc
přímo, dle Ústavy ČR, je opodstatněno dle čl.2, odst.2 a právo na ustanovení nejvyššího orgánu České
republiky, prozatímního Občanského parlamentu, je opodstatněno dle čl.2, odst.4, „Co není zakázáno, je
dovoleno“.
7) Postup:
a) Vytvoření organizace okresních a krajských volebních okrsků na území celé České republiky.
b) Vytvoření Přípravného výboru pro volby do prozatímního Občanského parlamentu.
c) Vytvoření veřejného webu pro lidové volby: www.referendum-csr.cz/volby pro legitimní zveřejnění.
d) Veřejné vyhlášení lidových Občanských voleb po celém území ČR dne 7.6.2021.
e) Předběžné seznámení s občanskými volbami v občanském odporu proti covid-fašistickým státním
orgánům od 20.4.2021.
f) Základní organizační plán postupu v provedení občanských lidových voleb, vyhlášený dne 20.4.2021.
g) Budou následovat volební pravidla, přihlášky kandidátů, způsob volby Občanského parlamentu,
vyhlášení výsledků a způsob zahájení činnosti Občanského parlamentu.
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§ 4 - Volební pravidla
1) Občanské volby se řídí zásadami demokratických principů, přímým způsobem, bez manipulací, mediálního i
jiného ovlivňování, korupce a zejména bez překážek ze strany vládnoucích politických mafií.
§ 5 - Základní ustanovení
1) Volební pravidla jsou stanovena za účelem přímé volby občanů do prozatímního Občanského parlamentu,
jako nejvyššího zákonodárného orgánu v České republice.
2) Jakákoliv přímá nebo skrytá účast politických stran v Občanských volbách do prozatímního Občanského parlamentu, jako zájmových skupin, je nepřípustná.
3) Subjektem voliče a jeho volby je „občan a jeho občanský hlas“ v pro-národním zájmu suverenity,
soběstačnosti, práva na sebeurčení, respektu a uznávání lidských práv a svobod.
§ 6 - Hlasování
1. Každý občan ČR, s odkazem na „Preambuli“ platné Ústavy ČR a pro-národním smýšlením má právo volit a
být volen do pro-národního Občanského parlamentu, přímým způsobem, kromě uvedených výjimek v tomto
dokumentu.
2. Každý cizinec trvale žijící v České republice nejméně 5 let a s úmyslem žít v České republice nejméně
dalších 5 let, má právo volit, pod podmínkou, že pobyt prokáže legitimním způsobem a budoucí pobyt doloží
svým čestným prohlášením s ověřeným podpisem.
3. Každý občan České republiky, trvale žijící v zahraničí má stejná práva.
4. Každý volič splňující podmínky v Pravidlech Občanských voleb do Občanského parlamentu postupuje takto:
a) seznámí se s kandidátním listem na www.referendum-csr.cz/volby/ .
b) 2x vytiskne a řádně vyplní hlasovací list na originálním výtisku z volebního webu www.referendum-

csr.cz/volby , hlasuje dobrovolně.
c)

2x ověří svůj podpis na hlasovacím listu, jeden pro sebe, druhý pro Volební komisi na poště, v Czech
Pointu, u notáře nebo advokáta s právem ověřování podpisů a pro případnou reklamaci svého hlasu.

d) 1x odešle vyplněný hlasovací list s ověřeným podpisem na adresu Volební komise, obyčejným nebo do-

poručeným dopisem České pošty, Schwarzová Alena Nela, Volební komise, Nový Křenov 40, 382 21,
Kájov.
e) hlasuje se zaškrtnutím celkové volby ANO nebo NE, najednou pro celkovou skupinu kandidátů. Počet

kandidátů do Občanského parlamentu není omezen.
§ 7 - Platné a neplatné hlasování a hlas
1) Platným hlasem je: řádně vyplněný, včas v termínu voleb a hlasování doručený, hlasovací list, s řádně
ověřeným podpisem.
2) Neplatným hlasem je:
a) hlas neplnoleté nebo právně nezpůsobilé osoby.
b) hlas osoby napojené na zájmy cizí moci proti národním zájmům.
c) hlas osoby, která vyplnila volební hlasovací list nesprávně.
d) hlas na neoriginálním volebním hlasovacím listu.
e) hlas pod přímým nebo skrytým vlivem politických stran.
f) O neplatnosti hlasu rozhoduje Volební komise, po volbách prozatímní Občanský parlament.
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§ 8 - Kandidáti
1) Každý občan splňující podmínky v tomto dokumentu s pro-národním smýšlením, dle „Preambule Ústavy ČR“
má právo kandidovat a být volen do pro-národního Občanského parlamentu přímým způsobem.
2) Počet kandidátů a tím i zvolených poslanců není omezen. Tento systém je novým modelem, je použit pro
volbu do prozatímního Občanského parlamentu a stojí na principech přímého referenda.
3) Při nesplnění podmínek může být kandidát Volební komisí vyzván k odstranění překážek kandidatury nebo
vyřazen, pokud nebyly překážky včas odstraněny.
4) Platným kandidátem je mohoucí osoba splňující podmínky v tomto dokumentu, která splnila ve stanoveném
termínu řádně podmínky přihlášení kandidáta, a to:
a) zašle přihlášku kandidáta s ověřeným podpisem včas Českou poštou na adresu Volební komise (viz. zápatí), která bude doručena nejdéle do uzávěrky.
b) zašle životopis obsahující představení kandidáta, elektronicky, uvede titul, jméno, příjmení, datum narození, okres bydliště, svou odbornost, aktuální profesi, vzdělání, osobní angažovanost a krátké osobní
představení kandidáta k voličům, na email Volební komise: volebni.komise.2021@seznam.cz .
c) zašle propagační fotografii elektronicky ve formátu jpg, gif nebo png, na email Volební komise
volebni.komise.2021@seznam.cz .
d) složil příspěvek na volební náklady kandidatury na účet Volební komise 2001993832 / 2010 Fio banka
ve výši 2.700,- Kč.
e) dostaví se v termínu na výzvu Volební komise, bude li vyzván k odstranění nedostatků nebo vad v kandidatuře.
§ 9 - Termíny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Možnost přihlásit se ke kandidatuře bude vyhlášena ode dne 7.6.2021.
List kandidátů bude uveřejněn a průběžně doplňován od 7.6.2021 do 30.7.2021.
Uzávěrka přihlášek do Listu kandidátů bude vyhlášena dne 30.7.2021.
Občanské volby budou probíhat od 9.8.2021 do 31.8.2021.
Vyhlášení výsledků Občanských voleb bude 6.9.2021.
První zasedání prozatímního Občanského parlamentu bude 13.9.2021.
Veškeré informace a tiskopisy jsou umísťovány na www.referendum-csr.cz/volby
§ 10 - Volební komise

1) Volební komise bude vyhlášena ode dne : 7.6.2021
2) Do Volební komise jsou jmenování:
 předseda Alena Nela Schwarzová
 1.místopředseda Hana Wilczková
 2.místopředseda Ilona Gerychová
3) Volební komise:
a) pracuje po dobu zpracování a potřeby Občanských voleb až do ukončení činnosti Kontrolní komise a závěrečného usnesení.
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b) pracuje za odměnu s co nejnižšími náklady a v co nejkratší době dle rozhodnutí předsedkyně Volební komise.
c) náklady na Volební komisi jsou hrazeny z volebních příspěvků kandidátů do Voleb prozatímního Občanského
parlamentu, 2021.
§ 11 - Kontrolní komise
1) Kontrolní komise bude vyhlášena do dne 31.8.2021.
2) Do Kontrolní komise jsou jmenování:




předsedy
člena
člena

……………………..
……………………..
……………………...

3) Kontrolní komise:
a) pracuje od 1.9.2021 nejdéle do 6.9.2021, do vyhlášení výsledků Občanských voleb.
b) pracuje za odměnu s co nejnižšími náklady a v co nejkratší době dle rozhodnutí předsedy Kontrolní komise.
c) náklady na Kontrolní komisi jsou hrazeny z volebních příspěvků kandidátů do Voleb prozatímního Občanského parlamentu, 2021.
§ 12 - Vyhlášení výsledků
1) Vyhlášení výsledků Občanských voleb bude provedeno do dne 6.9.2021.
a) konečné vyhlášení bude po provedení kontroly Kontrolní komisí.
b) usnesení o vyhlášení výsledků provedou Volební i Kontrolní komise, kde budou shrnuty jasně všechny
položky s volebními údaji a vyhlásí je na webu www.referendum-csr.cz/volby
§ 13 - Přílohy
1)

List kandidátů - najdete zde www.referendum-csr.cz/volby/

2)

Volební Hlasovací list - najdete zde www.referendum-csr.cz/volby/
§ 14 - Zvláštní ustanovení o mobilním Volebním komisaři

1) V případech, že požádá nemohoucí a nepohyblivá osoba o právo volit, bude ustanoven mobilní Volební komisař předsedkyní Volební komise a provede volbu, pokud to bude možné, v místě pobytu takové osoby.
2) Taková osoba musí včas u Volební komise požádat o volbu za účasti mobilního Volebního komisaře.

ZVEŘEJNĚNÍ
schválená verze, platná s účinností od 00:00 k 7.6.2021
otevření přihlášek kandidátů do prozatímního Občanského parlamentu
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