
VÝROČNÍ ZPRÁVA REFERENDA ČSR
Občanské Jednoty

31.1.2021

Přeji dobrý den a tímto zahajuji výroční schůzi Referenda ČSR Občanské jednoty za rok 2021 cestou
„jiných technických prostředků“ na principu home office dne 31.1.2022

- Počet platných členu k dnešnímu dni je 60 osob, viz: Seznam členů
- Z toho má hlasovací práva každý člen s uhrazeným příspěvkem, kterých je: 53
- Členové s neuhrazeným příspěvkem požádali o odklad z důvodů své finanční situace nebo z jiných důvodů

Předkládá se ke schválení návrh Zápisu Výroční členské schůze 2021 a to:

a) zhodnocení činnosti RČSR za rok 2021
b) Kontrolní  zpráva  Revizní  komise  za  rok  2021,  volbou  zvolení  předseda  KK  Trojovský  Jiří,  členové  Mariana

Velčovská, na přiloženém dokumentu : Kontrolní komise 2021
c) plány pro rok 2022
d) Diskuse prostřednictvím uzavřené skupiny Výroční schůze RČSR na Facebooku, návrhy a připomínky
e) Hlasování viz: anketa na facebook skupině Výroční schůze RČSR

Výroční schůze byla původně plánována na 4 dny, při čemž rozsah úkonů a čas na seznámení bude delší, schůze bude trvat
tedy nejméně 7 dno, nejméně do 7.2.2022

Zhodnocení činnosti za rok 2021

- V roce 2021 se hnutí nachází uprostřed iniciativ Občanského odporu proti covid-fašismu a v létě 2021 byl vytvořen
Přípravný  Výbor  lidových  voleb  do  Občanského  parlamentu  na  základě  ústavního  práva,  čl.  2/ú.z.  č.1  a
čl.23/ú.z.č.2

- RČSR zorganizovalo a připravilo Občanské volby, Volební komisi, úspěšně je provedlo během měsíce července,
nábor kandidátů a vlastní volby v srpnu 2021

- Občanský parlament zahájil  svou samostatnou činnost 6.9.2021, nastavil startovní pravidla a školení poslanců,
vytvořil  systém  home  Office,  který  umožňuje  každému  v neomezeném  počtu  se  stát  poslancem  OP  a
spolurozhodovat o své budoucnosti.

- Od té doby připravil a schválil OP mimo jiné zákon č.12/2021 OP Jednací řád a zákon č. 2/2021 OP Prozatímní
zákon proti covid-fašismu a dále pokračuje v nezbytných přípravách na další kroky.

- V roce  2021  byla  sjednocena  pokladní  kniha  a  evidence  členů  Referenda  ČSR  pod  systém  aplikace
www.obcanska-podpora.cz 

- Závěrem Referendum ČSR s vypětím sil splnilo svůj ukol servisní organizace pro Občanský parlament 

Plány pro rok 2022

- Poskytnout podporu činnosti pro Občanský parlament, dokud se zcela neosamostatní 
- Dokončit projekt a rozšíření Spolku občanské podpory a pomáhat v úkolech spolku a vytvoření samostatného a

nezávislého spolku, schopného podporovat občanské aktivity pro-národního směru, vytvářet pracovní místa a další
činnost.

- Vytvořit zázemí pro členy RČSR a SOP
- Pokud se podaří tyto úkoly splnit, sloučit Spolek občanské podpory a Referenda ČSR a sjednotit celý systém

Diskuse, návrhy a připomínky:

Anketa:

https://www.lidove-volby.cz/
http://www.obcanska-podpora.cz/
https://www.facebook.com/groups/992070981714804
https://referendum-csr.cz/dok-2/organy/kontrolni_komise/zprava-kontorlni-komise-hospodareni-referendum-csr-za-rok-2021.pdf
https://referendum-csr.cz/registr/seznam.php/seznam.php?page=1

