
OBČANSKÉ VOLBY - OBČANSKÝ PARLAMENT
VOLEBNÍ PRAVIDLA

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“.

„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.“

§ 1 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.

§ 2 Hlasování

1) Každý občan ČR, s odkazem na „Preambuli“ platné Ústavy ČR a pro-národním smýšlením má
právo volit do pro-národního Občanského parlamentu, přímým způsobem, kromě výjimek v §
1 v § 2.

2) Každý cizinec trvale žijící v České republice nejméně 5 let a s úmyslem žít v České republice
nejméně dalších nejméně 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 stejné práva.

4) Každý volič splňující podmínky v § 1, 2/1, 2/2, 2/3 postupuje takto:

a) seznámí se s kandidátním listem na www.referendum-csr.cz/volby/kandidati a vytiskne 2x
b) hlasuje křížkem, označí  příslušnou volbu,  2x řádně vyplní  hlasovací  list  na originálním

výtisku  z  volebního  webu  www.referendum-csr.cz/lidove-volby výtisku  a  hlasuje
dobrovolně.

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

d) 1x  odešle  hlasovací  list  s  ověřeným podpisem  na  adresu Volební  Komise,  obyčejným
nebo doporučeným dopisem České pošy,  Nový Křenov 40,  Kájov,  382 21.  Schwarzová
Nela Alena, Volební komise.

e) hlasuje  se zaškrtnutím celkové  volby  ANO nebo  NE,  najednou,  pro celkovou skupinu
kandidátů. Počet kandidátů do Občanského parlamentu není omezen. 
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5) Platné a neplatné hlasování a hlas

a) Platným hlasem je: řádně vyplněný, včas v termínu voleb a hlasování doručený, hlasovací
list, s řádně ověřeným podpisem.

b) Neplatný hlas je hlas neplnoleté nebo právně nezpůsobilé osoby.
c) Neplatný hlas je hlas osoby napojené na zájmy cizí moci proti národním zájmům.
d) Neplatný hlas je hlas osoby, která vyplnila volební list nesprávně.
e) Neplatný hlas je hlas na neoriginálním volebním hlasovacím listu.
f) Neplatný hlas je hlas pod přímým nebo skrytým vlivem politických stran.
g) O  neplatnosti  hlasu  rozhoduje  Volební  komise,  po  volbách  prozatímní  Občanský

parlament.

§ 3 Kandidáti

1) Každý občan splňující  podmínky v §1, §2, §3  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 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 osoba splňující podmínky v § 1, § 2, § 3, 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 kandidatůry  ve výši   2.700,-  Kč  na účet  Volební
komise ………………………..

e) dostaví se v termínu na výzvu Volební komise, bude li vyzván k odstranění nedostatků
nebo vad v kandidatuře.
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§ 4 Hlasovací lístek a list kandidátů

1) Možnost přihlásit se ke kandidatuře bude vyhlášena ode dne 7.6.2021
2) List kandidátů bude uveřejněn a průběžně doplňován od 7.6.2021 do 30.7.2021
3) Uzávěrka Listu kandidátů bude vyhlášena dne 30.7.2021
4) Občanské volby budou probíhat od 9.8.2021 do 31.8.2021
5) Vyhlášení výsledků voleb bude 6.9.2021
6) První zasedání proztímního Občanského parlamentu bude 13.9.2021
7) Veškeré informace a tiskopisy jsou umísťovány na www.referendum-csr.cz/volby

§ 5 Volební komise 

1) Volební komise bude vyhlášena ode dne : 7.6.2021
2) Volební komise :

 předseda Alena Nela Schwarzová
 1.místopředseda Hana Wilczková
 2.místopředseda Ilona Gerychová

3) Volební komise

 pracuje nepřetržitě po dobu zpracování a potřeby Voleb až do ukončení činnosti kontrolní
komise a závěrečného usnesení.

 volební  komise  pracuje  za  odměnu s  co nejnižšími  náklady a v  co nejkratší  době dle
rozhodnutí předsedkyně Volební komise.

 náklady na volební komisi  jsou hrazeny z volebních příspěvků kandidátů pro Volby do
prozatímního Občanského parlamentu 2021.

§ 6 Kontrolní komise 

1) Kontrolní komise bude vyhlášena dne do 31.8.2021
2) Kontrolní komise bude volena a složena z

 předsedy ……………………..
 členů ……………………..

Celkem: ……………………..

3) Kontrolní komise

 pracuje od 1.9.2021 nejdéle do 6.9.2021, do vyhlášení výsledků voleb.
 Kontrolní komise pracuje za odměnu s co nejnižšími náklady a v co nejkratší době dle

rozhodnutí předsedy Kontrolní komise.

§ 7 Vyhlášení výsledků

1) Vyhlášení výsledků bude provedeno do dne 6.9.2021 do vyhlášení výsledků voleb.

 konečné vyhlášení bude po provedení kontroly kontrolní komisí.

2)  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
(změny vyhrazeny).
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