Návrh: Prozatímní občanský zákon č. 1/2020 s uplatněním vyhlášení ohrožení České republiky cizí mocí

Návrh
Navrhovatel :
- Občanské referendum, Občanská rada Referenda ČSR – Občanská Jednota
- Přípravný výbor Občanské jednoty k předložení ke schválení
Schvalující
:
- Vznikající Prozatímní občanský parlament. (10.12.2020)

Prozatímní občanský zákon č. 1 / 2020
Hlava I – Ochrana suverénního státu,demokracie a lidských práv
§ 1 – Ustavení občanských orgánů.
1) Na základě stavu ohrožení státu podle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb.,
Sb čl.2
odst. 1 Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky cizí moci a rozsáhlou
korupcí orgánů současné státní moci ČR, která selhala, v souvislosti
s celosvětovým fašistickým útokem a falešnou pandemií s Covid 19, s oporou
v čl.23 ústavního zákona č.2 Listiny práv a svobod ustavuje tyto občanské
orgány.
2) Ustanovuje se Prozatímní občanský přípravný výbor, jehož úkolem je příprava
prozatímního občanského zákona, prozatímní občanské Vlády vypracováním
podkladů a organizací vzniku občanských orgánů.
3) Ustanovuje se Prozatímní občanská Vláda, jejíž úkolem je v době ohrožení
státu dočasné převzetí řízení státu a potlačení zkorumpované části státní moci
a státní správy a zavádění fašismu.
4) Ustanovuje se dočasný Prozatímní občanský Parlament s právem schvalovat
všechny nezbytné kroky pro revizi současného právního řádu, revizi orgánů
státní moci a státní správy, k zamezení pokračování vlivu cizí moci a korupce,
revizi volebního zákona, vyhlášení předčasných demokratických voleb a
zabezpečení voleb.
5) Ustanovuje se Prozatímní občanský soud jako nejvyšší občanský státní orgán,
soudní moci, kterému jsou podřízeny všechny ostatní soudy ČR.
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§ 2 – Ustavení Prozatímní občanské Vlády
1) Prozatímní vládu navrhuje Prozatímní přípravný výbor podle § 2 a ustanovuje
předsedu Prozatímní občanské vlády a jejích ministrů.
2) Všechna ostatní současná ministerstva a současná Vláda budou zařazeny jako
podřízené orgány pod tato ministerstva Prozatímní občanské vlády.
3) Prozatímní Občanská vláda je v době ohrožení nejvyšším výkonným orgánem
státní moci České republiky. Je podřízena a odpovědná po jeho založení
Prozatímnímu občanskému parlamentu.
4) Prozatímní občanskou vládu může po ustavení odvolat a dále jmenovat pouze
Prozatímní občanský Parlament nebo vůle lidu občanským referendem
prostou většinou.
5) Prozatímní občanská vláda schvaluje Prozatímní vládní nařízení a kroky
prostou většinou hlasů.
6) Prozatímní občanská vláda má právo po dobu ohrožení České republiky
schvalovat a vydávat prozatímní dekrety s účinností zákona do doby, než je
projedná Prozatímní občanský Parlament, který jej buď zruší, upraví nebo
schválí prostou většinou.
7) Ustanovuje se předseda Vlády, ministr Vnitra, ministr Financí, ministr Národní
Obrany, ministr spravedlnosti, ministr zdravotnictví, ministr hospodářství,
ministr školství. Případné rozšíření je možné rozhodnutím Vlády.
8) Předseda Prozatímní občanské vlády je nadřízen současnému předsedovi
Vlády. Má právo rušit, doplňovat, opravovat všechna rozhodnutí učiněná
současnou Vládou.
9) Ministři Prozatímní občanské vlády jsou nadřízeni současným ministrům
Vlády. Mají právo rušit, doplňovat, opravovat všechna rozhodnutí učiněná
současnou Vládou.
10)Neuposlechnutí předsedy nebo ministrů Prozatímní občanské vlády je trestné
podle č. 40/2009 Sb. Sabotáž § 314 nebo podle Prozatímního občanského
zákona č. 1/2021 a je důvodem pro vazbu a odvolání z funkce ihned.
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§ 3 – Ustavení Prozatímního občanského Parlamentu
1) Ustavuje se Prozatímní občanský Parlament v počtu 100. Poslanci jsou
navrženi a zvoleni občany ČR prostou většinou hlasujících. Hlasuje se Ano
nebo Ne. Chybějící poslanci se kooptují. Poslanec je čestná funkce.
2) Všichni poslanci jsou povinni se zúčastnit zasedání prozatímního Parlamentu
s výjimkou omluvené nepřítomnosti.
3) Omluvenou nepřítomností se rozumí závažná zdravotní nezpůsobilost, úmrtí
v rodině, nehoda po cestě na zasedání nebo jiná zásadní událost odůvodňující
nepřítomnost, kterou posoudí předseda Parlamentní schůze, případně celá
schůze Prozatímního občanského parlamentu do začátku projednávání.
4) Ostatní je neomluvená nepřítomnost na jednání a v případě hlasování
Prozatímního občanského Parlamentu znamená automatické vyloučení
poslance.
5) Místo vyloučeného poslance je navržen a kooptován náhradní poslanec.
6) Prozatímní občanský Parlament hlasuje prostou většinou přítomných
poslanců.
7) Klesne-li počet poslanců hlasujících pro nebo proti pod 2/3 většinu, není
Prozatímní občanský Parlament usnášení schopný, s výjimkou rozhodování
v nebezpečí z prodlení a závažného následku ohrožení státu, jeho ochrany,
ochrany života a zdraví občana nebo občanů.
8) Předmět hlasování se projednává přednesením, rozprava se projednává
vcelku, s dodržením všech náležitostí a poslanci musí rozhodnout. Odklad,
zdržující procedury jsou nepřípustné.
9) Hlasuje se bez procedur, jedním hlasováním. Kdo souhlasí, hlasuje Pro. Kdo
nesouhlasí, hlasuje Proti s povinností uvést proč. Kdo nesouhlasí částečně,
zdržuje se hlasování s uvedením proč.
10)Navrhovatel zákona musí být osobně přítomen a s pravomocí upravit
předmět hlasování na místě.
11)Projednávaný předmět se vyhlásí jasně a zřetelně po hlasování a stanoví
výsledky projednávání. Parlament schvaluje návrh zákona, Vládní dekret nebo
usnesení, ve kterém může stanovit úkoly pro Vládu, které musí Vláda zajistit.
Usnesení nesmí být v rozporu se zákony a Ústavou České republiky.
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§ 4 – Revize zákonů
1) Z rozhodnutí Prozatímního občanského Parlamentu s okamžitou platností
ode dne schválení a vyhlášení tohoto zákona se pozastavuje účinnost a
platnost všech ustanovení nebo částí ustanovení ve všech současných
vyhlášených zákonech, vyhláškách, vládních nařízeních, nařízeních orgánů
státní správy a jiných výnosech v českém právním řádu….
a) které odporují nebo porušují lidská práva, svobody a demokratické
principy.
b) jejich vymáhání by bylo přímo nebo v důsledku v rozporu s jinou právní
normou
c) způsobilo by to povýšení moci výkonné nad mocí soudní a zákonodárnou
d) prosazovalo by otevřeně nebo skrytě vůli jiné, zejména cizí moci nad mocí
zákonodárnou, soudní nebo výkonnou.
e) způsobovalo by přímo nebo v důsledku rozklad nebo vyvolání krize pilířů
státnosti, suverenity, soběstačnosti a práva na sebeurčení
f) které svou podstatou odporují demokratickému řádu prosazováním
fašistických prvků ve společnosti
2) Toto ustanovení je platné do doby ukončení řádné revize a reformy právního
řádu České republiky novým zvoleným Parlamentem ČR.
3) Porušení nebo nedodržení tohoto ustanovení úmyslně nebo z nedbalosti je
trestné podle trestního zákona č.40/2009 Sb. Sabotáž § 314 nebo Vlastizrada §
309, případně jiného ustanovení trestního zákoníku.
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§ 5 – Zřízení rozvědky kontra-rozvědky k ochraně státu a občanů
1) Zřizuje se bezpečnostní složka Česká národní rozvědka (ČNR), jako suverénní
bezpečnostní složka státu na ochranu ČR a občanů ČR.
2) ČNR nesmí podléhat a být podřízena nikomu jinému než zájmům České
republiky, a to ani na základě mezinárodních smluv.
3) Zřizuje se bezpečnostní složka Česká národní kontra-rozvědka (ČNKR) jako
suverénní bezpečnostní složka státu na ochranu ČR a občanů ČR.
4) ČNKR nesmí podléhat a být podřízena nikomu jinému než zájmům České
republiky, a to ani na základě mezinárodních smluv.
5) Obě složky mají výkonnou pravomoc podle trestního zákona a řádu proti
každému, kdo by usiloval o narušení zájmů, suverenity, soběstačnosti a
nezávislosti ČR, skrytou či otevřenou formou.
6) Pracovníci ČNR nebo ČNKR nepodléhají zákoníku práce a řídí se zvláštními
předpisy.
7) Za zradu, sabotáž nebo spáchání závažného trestného činu pro cizí moc může
být pracovník ČNR nebo ČNKR odsouzen vojenským soudem až na doživotí.
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§ 6 – Odvolání Vlády, Parlamentu a Prezidenta
1) Vláda, nepostupuje podle platných právních norem pro ochranu Republiky,
ale podle zadání cizí moci a zkorumpovaného politického zájmu proti zájmům
České republiky podvodnými manipulacemi a to úmyslně, a páchá sabotáž a
vlastizradu podle trestního zákona č.40/2009 Sb. Sabotáž § 314 nebo
Vlastizrada § 309.
2) Parlament ČR nepostupuje podle platných právních norem pro ochranu
Republiky, ale podle zadání cizí moci a zkorumpovaného politického zájmu
proti zájmům České republiky schvalováním podvodných manipulací a to
úmyslně, a tím páchá sabotáž a vlastizradu podle trestního zákona č.40/2009
Sb. Sabotáž § 314 nebo Vlastizrada § 309.
3) Prezident nepostupuje podle platných právních norem pro ochranu
Republiky, ale podle zadání cizí moci a zkorumpovaného politického zájmu
proti zájmům České republiky neodvoláním Vlády a nerozpuštěním
Parlamentu a to úmyslně, a tím páchá sabotáž a vlastizradu podle trestního
zákona č.40/2009 Sb. Sabotáž § 314 nebo Vlastizrada § 309.
4) U vlastizrady je naplněna podmínka ozbrojenosti, vzhledem k tomu, že
k ohrožení ČR dochází prostřednictvím příčiny, použití biologické zbraně a
zneužívání důsledků s tím souvisejících, ohrožujících pilíře státnosti i stát
samotný narušením státní struktury, kolize právních norem, ekonomických
škod a destabilizaci školství, zdravotnictví, Justice i Policie ČR a AČR.
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§ 7 – Vyhlášení stavu ohrožení státu
1) Protože orgány státní moci selhaly, Prozatímní občanská Vláda a prozatímní
občanský parlament schvalují vyhlášení stavu ohrožení státu podle Ústavní
zákona č. 110/1998 Sb..
2) Ohrožení České republiky podle odstavce 1, Ústavního zákona o bezpečnosti
České republiky je odůvodněno, protože útok byl a je veden za použití
biologické zbraně Covid-19 a zneužíváním jeho důsledků sabotážemi a
destruktivními opatřeními zkorumpované části státní moci České republiky
prosazováním falešné pandemie.
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§ 8 – Trestní odpovědnost
pachatelů, spolupachatelů a podílu za činnost proti České republice
1) Kdo přijal korupční úplatek, zvýhodněnou fnanční odměnu, dotaci nebo jinak
provedenou zvýhodněnou fnanční či jinou kompenzaci v souvislosti
s otevřeným či skrytým prosazováním falešné pandemie a podílel se tak na
zavádění fašismu a sabotáži České republiky v jakékoliv oblasti společnosti,
bude potrestán podle současného trestního zákona.
2) Kdo podporoval vědomě i z nedbalosti ze strachu o své postavení, místo,
funkci v souvislosti s otevřeným či skrytým prosazováním falešné pandemie a
podílel se tak na zavádění fašismu a sabotáži České republiky v jakékoliv
oblasti společnosti, bude potrestán podle současného trestního zákona.
3) Kdo bude páchat nebo se podílet na zavádění fašismu a sabotáže České
republiky v souvislosti s podvodem falešné pandemie v jakékoliv oblasti
společnosti, po dni vyhlášení tohoto zákona, bude potrestán odnětím
svobody na 15 až 25 let.
4) Kdo rozhodoval ve věci podvodu § 209 s falešnou pandemií a spáchal trestný
čin Vlastizrady § 309, Sabotáže § 314 nebo Zneužití pravomoci úřední
osoby § 329 bude potrestán podle současného trestního zákona.
5) Stát zkonfskuje rozhodnutím soudu veškerý přímý i nepřímý majetek
pachatelů a rodin pachatelů, a to fnanční i nemovitý majetek v ČR i zahraničí,
osob rozhodujících o falešné pandemii a podílejících se úmyslně na tomto
podvodu a rozhodne o doživotním zákazu činnosti ve veřejné funkci.
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§ 9 – Amnestie Trestní odpovědnosti

pachatelů, spolupachatelů a podílu za činnost proti České republice
1) Každý pachatel, spolupachatel nebo podílník na trestném činu proti České
republice a občanům v souvislosti s falešnou pandemii Covid-19 a zaváděním
fašismu v ČR podle § 8 Prozatímního občanského zákona, nebo se podílel na
trestném činu Vydírání podle § 175 nebo Tísně podle § 177 tr. zákona či
korupce § 332 v platném znění může získat amnestii, když:
a) úplně zanechal své trestné činnosti do doby vyhlášení tohoto zákona a
nijak ji nadále nepodporoval a neprováděl
b) přihlásil se dobrovolně k amnestii na Policii České republiky a učinil do
protokolu podle § 158 trestního řádu oznámení sám na sebe s přiznáním
toho, co spáchal, s odvoláním na § 8 tohoto zákona, odst. 1, 2.
c) odevzdal korupční fnanční výhody, které získal, a při oznámení předal
Policii ČR, která zajistí fnanční hotovost jako předmět doličný, pocházející
z trestné činnosti a zahájí úkony proti korupci spáchané právnickou či
fyzickou osobou.
d) vzdá se korupčních výhod, které získal, a oznámí Policii ČR, jaké výhody to
byly a prokáže, že se jich vzdal. Policie zajistí důkazy o jiné než fnanční
výhodě, související z trestnou činností, a zahájí úkony proti korupci a
právnické či fyzické osobě, která korupci spáchala
e) zaváže se odškodnit osoby, u kterých zavinil újmu na právech, zaměstnání
nebo zdraví, které nebylo nebo není trestným činem
2) u následku trestného činu ublížení na zdraví nebo ublížení na zdraví
s následkem smrti se amnestie nevztahuje a trestní stíhání trvá.
3) amnestie se nevztahuje na přímé pachatele a odpovědné osoby podle § 8,
odst. 3 a 4. U odstavce § 8 / odst, 4 může být udělena soudem výjimka nebo
zmírnění trestu, v případě, že splnil podmínky pro amnestii § 9 tohoto zákona
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§ 10 – Odškodnění občanů a frem

1) Nárok na odškodnění má každý občan ČR nebo osoba s trvalým pobytem,
živnostník, nebo frma působící a zapsaná jako právnická osoba v ČR, kterému
byla přímo i nepřímo v důsledku způsobena: a) újma na zdraví, b) škoda
v podnikání, c) škoda v zaměstnání, d) jiná škoda na majetku
2) Nárok na odškodnění nemají ty osoby nebo zapsané frmy, které rozhodovaly
nebo se podílely přímo i nepřímo na podvodu s falešnou pandemií, páchané
Vládou a podporovaném Parlamentem České republiky a přijímaly fnanční
nebo jiné výhody.
3) Nárok na odškodnění nemají živnostníci a frmy, které nebyly omezeny
nezákonnými restrikcemi nebo byly do dne účinnosti tohoto zákona státem
odškodněni či kompenzováni v plné vyhlášené míře.
4) Vzhledem ke komplikovanosti zjišťování škod pro miliony poškozených se
stanovuje na každou osobu, s výjimkou odst. 2,3 odškodné jednotně.
V poměrné výši budou odškodněni nebo dorovnání ti, kteří byli omezeni
částečně nebo odškodněni částečně.
a) odškodné ve výši 100.000 Kč na fyzickou osobu
b) odškodné ve výši 100.000 Kč na právnickou osobu a každého zaměstnance
v době od 12.3.2020 do doby účinnosti tohoto zákona alespoň v délce 1
měsíce.
5) Stát vydá potvrzení o odškodnění a jeho výši a provede proplacení v co
nejkratší době, nejdéle však do roka, s přihlédnutím k okolnostem:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

matky samoživitelky
rodiny s dětmi
osoby v důchodu a závislé v péči jiného
ostatní fyzické osoby a živnostníci a OSVČ
právnická osoby do 20 zaměstnanců
právnické osoby nad 20 zaměstnanců

6) Zneužití této státní podpory, pletichy, poskytnutí mylných údajů nebo podvod
ve prospěch žadatele je trestné a bude stíháno odnětím svobody od 1 do 10
let na základě rozhodnutí soudu a propadnutím majetku.
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§ 11 – Zločin genocidia a prosazování globálního fašismu
1) Kdo se bude jakýmkoliv způsobem úmyslně podílet na skutečném nebo fktivním

rozšíření nákazy s Covidem, pod již obecně známým názvem cizí mocí plánované třetí
vlny nákazy Covid-19, a jeho mutací, a to ve spolupráci přímo s tajnými službami nebo
silami cizí moci nebo nezávisle na ní jinou mocí, a to od 1.11.2020 dále, se dopustí
válečného nepřátelského aktu proti ČR a jejím občanům v souběhu trestných činů
genocidia podle § 400 a útoku proti lidskosti § 401, zejména účelově způsobem infkace
nebo podporou infkace:

a) zavlečením nemoci nebo její podpory či součásti pomocí potravinového řetězce
b) zavlečením nemoci nebo její podpory či součásti pomocí zdravotního řetězce,
zdravotního materiálu, zejména pak infkovaným testováním, vakcinací či jiným
způsobem

c) zavlečením

nemoci nebo její podpory či součásti pomocí jakéhokoliv
technologického řetězce, zejména pak radio-frekvenčními technologiemi

d) kdo bude rozhodovat, schvalovat nebo podporovat tuto činnost nebo s ní související

podporu pomocí právního nebo pseudo-právního řetězce, svého postavení nebo
úřední moci.

2) Kdo spáchá činnost podle §11 čl. 1 tohoto zákona, je od 1.11.2020 označen a

považován za nepřátelskou osobu útočící přímo i nepřímo na podstatu života jako
ve válečném stavu.
3) Každý člověk na území ČR má právo bránit se proti nepřátelské osobě jakýmkoliv

účinným způsobem beze zbraně i se zbraní v ruce.

4) Činy podle §11 tohoto zákona jsou označeny za rovny válečným zločinům a budou

nekompromisně stíhány odnětím svobody nepodmíněně, doživotně, v samovazbě,
včetně souběžných trestů a propadnutí majetku.

5) Tyto zločiny mohou být posuzovány i výjimečně retroaktivně, se zpětnou působností,

včetně možného budoucího schválení možného trestu smrti.
Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že hrozí aktuálně i varianta, že pachatelé falešné pandemie
s Covid-19 se mohou pokusit v době od 1.11.2020 a dále zavléci a prosadit další vlnu
nákazy biologické zbraně, tentokrát s vyšší nebezpečností, nakažlivostí, následky a
úmrtími, je nezbytné včas uvést, že v takovém případě je existence §11 plně
opodstatněna.
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§ 12 – Zřízení Občanské policie národní bezpečnosti
1) Zřizuje se Občanská Policie s účinností ode dne vyhlášení tohoto zákona za
účelem ochrany státních a národních zájmů České republiky jako
bezpečnostní orgán.
2) Jejím úkolem je hlídat a bránit zákonnost právního demokratického státu
v době prozatímního stavu i po něm, do doby, než úkoly vyplývající z tohoto
zákona budou dokončeny.
3) Občanská Policie je povinna zakročit proti každému, kdo by porušoval Ústavu
České republiky, bez ohledu na jeho postavení, zákony s výjimkou zákonů a
ustavení spadajících pod § 4.
4) Nejvyšším velitelem je ministr Vnitra prozatímní Vlády a podléhá mu veškeré
policejní jednotky a útvary.
5) Organizace, struktura a sub-ordinace včetně Policie ČR je plně v kompetenci
ministra Vnitra prozatímní Vlády.
6) Kdo se odmítne podle § 5 podřídit ministru Vnitra Prozatímní Vlády se dopustí
trestného činu § 314 sabotáže podle trestního zákona.
7) Zákrokem je míněno opatření k zamezení proti-státní a trestné činnosti.
Občanská Policie může zadržet každou osobu, která je podezřelá, spáchala,
páchá nebo se připravuje ke spáchání proti-státního činu nebo trestného činu
a předat ji soudnímu orgánu, nejdéle však na dobu 14 dnů.
8) Útok nebo jakýkoliv odpor příslušníkům Občanské Policie je v době vyhlášení
ohrožení státu trestný jako sabotáž podle § 314 tr.zákona.
9) Zneužije-li svých práv příslušník Občanské policie, bude postaven svým
nadřízeným mimo službu, vyšetřován a souzen podle povahy spáchaného
zneužití podle trestního zákoníku,
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§ 13 – Zřízení Ozbrojených složek České republiky
1) Schválením tohoto zákona se zahrnují a dále zřizují ozbrojené složky pro
ochranu České republiky, její suverenity, soběstačnosti, nezávislosti a občanů.
2) Nad ozbrojenými složkami má nejvyšší výkonnou pravomoc Prozatímní
občanská vláda a jí určený ministr Obrany prozatímní vlády.
3) Tato pravomoc trvá po dobu výjimečného stavu vyhlášeného ohrožení státu
a dobu potřebnou pro zajištění úkolů s tím souvisejících.
4) Ozbrojenou složkou podle tohoto zákona se rozumí celá Armáda České
republiky.
5) Ozbrojenou složkou podle tohoto zákona se rozumí Aktivní zálohy Armády
České republiky.
6) Ozbrojenou složkou podle tohoto zákona se rozumí Občanská domobrana.
7) Ozbrojenou složkou podle tohoto zákona se rozumí evidovaní Vojáci v záloze,
hasiči, dobrovolní hasiči, záchranáři, lékařský personál, myslivecké svazy i
dobrovolníci.
8) Ozbrojenou složkou podle tohoto zákona se rozumí každý občan České
republiky, bude-li jej nutné povolat ve věku od 18 let.
9) Každý občan i člen ozbrojených složek, konající ve veřejném zájmu je
nositelem ochranného statutu Národní gardy. Tento statut přiznává právo na
plné odškodné za případné zranění nebo újmu ve službě ve veřejném zájmu.
Jejich rodinní příslušníci, manželka nebo manžel, jejich děti dědí toto právo.
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§ 14 – Zřízení Občanského soudu
1) Vzhledem k vyhlášení stavu ohrožení České republiky a její suverenity a útoku
zaměřenému na rozklad státnosti a pilířů státu, demokracie a lidských práv a
svobod se zřizuje Občanský prozatímní soud jako nejvyšší soudní orgán podle
§1 odst. 5 tohoto zákona proto, že dosavadní soudní orgány selhaly, včetně
Ústavního soudu.
2) Občanský prozatímní soud je nadřízen všem soudním orgánům, včetně
Ústavního soudu, všem Státním zastupitelstvím, Správním soudům a
správním orgánům České republiky.
3) Všechny orgány, které se nepodřídí ustanovení §14, zejména v době vyhlášení
ohrožení České republiky, budou okamžitě odvolány z funkce, zbaveny
pravomoci a postaveny mimo zákon až do dalšího řízení, kde budou šetřeny
pro podezření ze spolupráce s cizí mocí.
4) V případě, že se podřídí tomuto zákonu, mohou být dozorovány Občanským
prozatímním soudem při jakémkoliv rozhodnutí, jejich rozhodnutí může být
zrušeno, částečně zrušeno nebo vráceno k opravě rozhodnutí nebo může být
uplatněn § 14 odst. 3.
5) Tímto se ruší v zájmu státu a občanů České republiky nezávislost soudních
orgánů a vytváří se dozorující závislost všech soudních orgánů na tomto
zákonu a podléhají pravomoci prozatímního ministra spravedlnosti Občanské
prozatímní vlády.
6) Stejná ustanovení platí i pro vězeňskou správu a spadají tímto pod ministra
spravedlnosti Občanské prozatímní vlády.
7) Občanský prozatímní soud může uvalit vazbu pro důvodné podezření
porušení tohoto zákona na dobu 48 měsíců nebo udělit trest podle
ustanovení tohoto zákona i zákonů České republiky, které zůstanou
v platnosti při uplatnění § 4 tohoto zákona.
8) Rozhodnutí ministra spravedlnosti a Občanského prozatímního soudu musí
zachovat presumpci neviny a lidská práva musí být respektována.
9) Na osoby označené za nepřátelskou osobu se § 8 nevztahuje.
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§ 15 – Stíhání za úmyslnou a neúmyslnou trestnou činnost proti státu
1) Neuposlechnutí Prozatímní občanské vlády a orgánů Prozatímní občanské
vlády z nedbalosti může být posuzováno jako trestný čin podle tohoto zákona
č. 1/2021 nebo podle trestního zákona č. 40/2009 Sb.
2) Neuposlechnutí Prozatímní občanské vlády a orgánů Prozatímní občanské
vlády úmyslně bude posuzováno jako trestný čin podle tohoto zákona č.
1/2021 nebo podle trestního zákona č. 40/2009 Sb.
3) Práva a povinnosti při řízení s pachatelem.
a) Oznamovatelem může být každá právně způsobilá osoba. Za své
oznámení je plně odpovědná.
b) Výkonným orgánem může být Občanské policie národní bezpečnosti,
Policie ČR a Vězeňská služba ČR.
c) Výkonný orgán může využít trestní stíhání, zadržení na 14 dnů, návrh na
vazbu až na 48 měsíců, podání žaloby.
d) Žalobcem může být kterýkoliv orgán Prozatímní občanské vlády nebo
státní zástupce ČR.
e) Soudním orgánem je Občanský soud nebo přidělený Soud ČR místně nebo
věcně příslušný.
f) Každý podezřelý, obviněný nebo souzený pachatel musí mít svého
obhájce. Pokud nemá svého obhájce, přidělí mu stát obhájce na náklady
státu.
g) Řešení činu proti státu může být napomenutím, náhradním soudním
opatřením, fnančním trestem, propadnutím majetku, až doživotním
zákazem činnosti, v případě cizinců i okamžitým vyhoštěním a výkonem
trestu odsouzení Občanským soudem, nebo soudem České republiky.
h) Výkon trestu může být od 1 dne až na 25 roků.
4) Odvolacím orgánem je Občanský soud. Zadržení, vazbu nebo výkon trestu
provádí Vězeňská služba ČR. S osobami označenými předem jako nepřátelské
osoby se postupuje též jako s osobami podléhajícími mezinárodním válečným
konvencím ve válečném stavu.
5) Nelze-li uplatnit některý z paragrafů trestního z. 40/2009 Sb. Uplatní se § 15
tohoto zákona č. 1/2021.
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§ 16 – Zahájení trestního stíhání podle zákona č. 1/2021
1) Zahájit trestní stíhání podle zákona č. 1/2021, Prozatímního občanské zákona
lze ode dne schválení Prozatímním občanským parlamentem nebo podle
platného trestního řádu ČR proti osobě, která jednala proti zájmům České
republiky a občanům ČR v souvislosti s ohrožením státu podvodnou covidpandemií, zejména návaznou na korupci, vlastizradu a sabotáž.
2) Vzhledem k závažnému ohrožení České republiky je možné zahájit trestní
stíhání i se zpětnou účinností, zejména pro zločiny genocidia, vlastizrady a
sabotáže. Imunita osoby podezřelého ztrácí platnost. Dojde-li k podezření z
trestné činnosti obsažené v obou právních normách, postupuje se podle
zákona č. 1/2021. Souběh trestných činů obou právních norem je možný.
3) Zahájení trestního stíhání a opatření se provede dokumentem, nazvaným
“Usnesení o trestním stíhání podle zákona č. 1 /2021“ a určením
paragrafu, kteréhokoliv z orgánů Prozatímní občanské vlády.
4) Usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat 7 bodů s přesnými údaji
KDO spáchal trestný čin, přesný popis CO spáchal, KDY trestný čin spáchal,
KDE trestný čin spáchal, JAKÝM způsobem trestný čin spáchal, ČÍM trestný čin
spáchal a PROČ trestný čin spáchal.
5) Dále usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat důkazy o spáchání
trestného činu.
6) Dále usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat výpověď
podezřelého na svoji obhajobu, důkazy v jeho prospěch a poučení
podezřelého o právu odmítnout výpověď, pokud by způsobil trestní stíhání
sobě nebo osobě blízké.
7) Dále musí usnesení o zahájení trestního stíhání obsahovat celkové
vyhodnocení a popis poškození veřejného zájmu, způsobené škody a
důsledky jeho jednání. V případě, že podezřelý odmítne podpis, uplatní se
podpis druhé přítomné osoby, která stvrzuje, že byl podezřelý s usnesením
seznámen.
8) Závěrem musí obsahovat usnesení o zahájení trestního stíhání podpis KDO
usnesení zpracoval a rozhodl, podpis podezřelého PROTI komu je vedeno,
podpis a od KDY usnesení nabývá účinnosti a zda podává odvolání namístě
odvolání proti usnesení.
9) Usnesení musí být opatřeno zápisem, kdo je příslušným žalobcem, komu se
postupuje trestní stíhání k dalšímu vyšetřování a k podání žaloby.
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