
OBČANSKÉ VOLBY  DO PROZATÍMNÍHO PARLAMENTU

OBČANSKÁ VOLEBNÍ PRAVIDLA Č. 1 / 2021
HLAVA I - PŘÍPRAVNÝ VÝBOR PRO VOLBY DO PROZATÍMNÍHO OBČANSKÉHO PARLAMENTU 

§ 1

Vzhledem k tomu, že státní orgány pod vlivem cizí  moci  selhaly,  a to konkrétně moc zákonodárná
(Parlament i Senát ČR), moc soudní (Ústavní soud a soudy), i moc výkonná (státní zastupitelství  a
Policie  ČR,  Vláda  ČR),  je  odůvodněno  znění  ústavního  zákona  č.1,  Ústavy  ČR,  kdy  se
zmanipulovanými volbami s mnohými překážkami dostaly politické síly k moci ve prospěch moci cizí a
protinárodní, v rozporu s Preambulí Ústavy

Preambule Ústavy
My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem
dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou
republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří
jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na
úctě  k lidským právům a na zásadách občanské společnosti,  jako součást  rodiny evropských a světových demokracií,
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi
osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České
republiky.

dle čl. 2, odst 2 Ústavy
(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.
(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

 Ad 1) si lid ustanovuje, v duchu naplnění Preambule Ústavy, s odvoláním na čl. 2 odst 1 Ústavy
novou, nejvyšší moc zákonodárnou, výkonnou a soudní.

dle čl. 2, odst 1 Ústavy
(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní

 Ad 2) Ústavní zákon č.2, čl. 23 Listina základních práv a svobod přímo deklaruje, kdy má občan
právo na odpor,

dle čl. 2, odst 2 Ústavy
(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.

Článek 23 Ústavního zákona č. 2 Listiny základních práv a svobod
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený
Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

 Ad 3) Dle čl.2, odst.3 si lid vytváří Prozatímní zákon a zákonodárnou moc proti sabotážím a
proti-státní činnosti, která slouží cizí moci,  protože současné státní orgány spáchaly a páchají
sabotáž České republiky a tím i vlastizradu a  porušují  Ústavu dle čl, 2, odst. 3

dle čl. 2, odst 3 Ústavy
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

 Ad  4)  občané  této  země  si  ustanovují  svou  nejvyšší  zákonodárnou  moc  zcela  legitimně,
s odvoláním na Ústavní zákony ČR č. 1 a 2  na obranu své země, státnosti, suverenity, právo
na sebeurčení, svých lidských práv, svobod a demokratického uspořádání, 

dle čl. 2, odst 4 Ústavy
(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
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§ 2

1) Dle odůvodnění  v  § 1 občané ČR ustanovují  Přípravný výbor,  který má za povinnost  připravit,
předložit a provést lidové volby do Prozatímního občanského parlamentu:

a) směrnice a  pověření pro Volební a kontrolní komisi
b) hlídat demokratické volební procedury lidových voleb do Prozatímního občanského parlamentu,

jako nejvyšší zákonodárné moci České republiky
c) archivovat  jmenování Volební komise a usnesení o výsledku voleb.
d) návrh Jednacího pořádku Prozatímního občanského parlamentu
e) návrh Prozatímního občanského zákona

2) Předložit Prozatímnímu občanskému parlamentu všechny návrhy a dokumentace.

3) Ukončit  svou  činnost  a  postupně  předat  veškerou  dokumentaci  činnosti  Přípravného  výboru
orgánům prozatímního parlamentu.

4) Přípravný  výbor  je  složen  z  minimálně  7  osob,  jinak  neomezeného  počtu,  a  výkonných  osob,
potřebných k provedení úkolů, postavených na dobrovolnosti a skládá se z:

a) předsedy Přípravného výboru
b) zastupujících místopředsedů Přípravného výboru
c) členů Přípravného výboru
d) výkonných osob Přípravného výboru

5) Přípravný výbor jedná a rozhoduje na základě demokratického rozhodování prostou většinou hlasů
účastných a pověřených plnou mocí, složených z osob v odst 4 / a, b, c.

6) Návrh na Přípravný výbor jsou  zatím navrženi:
Mgr. Ilona Šulcová, Jiří Trojovský, Kateřina Kroupová, Jitka Žďánská, Jiří Kyndl, Olda Malena, René
Bartuschek, Andrea Dubská, Hana Wilczková, Bc. Irena Farářová
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