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Kdo:
Občanské referendum „A dost, republiku zpátky občanům“- Občanská Rada
Občanský odpor podle čl.23, Ústavy, ú.z. č.2, Listiny práv a svobod
Dne 30.4.2020 Občanská Rada zasedala ve věci vyslovení občanského odporu dle ústavního
zákona č. 2, odst. 23 Litiny práv a svobod a výzvy… Parlamentu České republiky, Poslanci
sněmovny Parlamentu ČR, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 - Malá Strana,
posta@psp.cz

PŘIJALA
toto usnesení a závěry:
(1) Jménem výše uvedených orgánů Občanského odporu jsme oslovili dne 23.4.2020
předsedu Vlády Andreje Babiše s emailovou výzvou i výzvou veřejným dopisem v
tisku, aby k 30.4.2020 zastavil mimořádný stav a vyhlášení opatření kvůli falešné
pandemii, který vyvolává stav vykazující znaky diverzní sabotáže české ekonomiky a
destrukci státní suverenity.
Ad 1) Předseda Vlády na výzvu nereagoval, neodpověděl ani k 30.4.2020 nezrušil a
naopak ji s vládou nechal prodloužit. Tím selhala Vláda ČR, jako jeden z možných
zákonných prostředků a tato varianta byla vyčerpána dle čl. 23 ústavního zákona č. a
souběžně prokázáno selhání orgánů státní moci.
(2) Dále jsme oslovili dne 24.4.2020 ministra Zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěcha o
nelegitimnosti ministerstva zdravotnictví ve smyslu mimořádného opatření ..
(ad 1) Ministr zdravotnictví gr. et Mgr. Adam Vojtěch rovněž nijak nereagoval a ignoroval
naši výzvu. Tím selhal ministr zdravotnictví, jako jeden z možných zákonných prostředků
a tato varianta byla vyčerpána dle čl. 23 ústavního zákona č. a souběžně prokázáno
selhání orgánů státní moci.
(3) Dne 27.4.2020 jsme odeslali, den před hlasováním o prodloužení mimořádného
opatření, výzvu Parlamentu České republiky a poslancům s upozorněním, že jde o
cílenou sabotáž České republiky a její ekonomiky v zájmu cizí moci s výzvou, aby
neprodleně trestné jednání proti České republice zastavila.
(ad 3) Ačkoliv Parlament potvrdil přijetí výzvy a předání všem poslancům, jediný poslanec
nehlasoval v této věci, ani se s ní ani v diskusi dle TV přenosu nezabýval. Naopak
Parlament vyřadil z hlasování otázku Proti prodloužení mimořádného opatření (dle nás
sabotáže) a hlasoval pouze PRO a to v rozsahu 7,10, 17 a 25. dnů a hlasovalo pouze 102
přítomných poslanců z 200. Touto manipulací přímo podpořili ve všech případech
sabotáž ČR a její ekonomiky, nehlasovali v zájmu České republiky, nehlasovali regulérně a
prokázali, že orgán státní moci, zákonodárný sbor selhal a naplnil podmínku pro
občanský odpor dl č.23 Ústavy, z. č.2
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(4) Proto Občanská rada rozhodla, pro tyto nejbližší následující kroky:
-

Výzva k Ústavnímu soudu ČR

-

Výzva k PČR

-

Výzva prezidentu republiky

Pokud selžou i tyto orgány státní moci, bude následovat jednání Občanské rady o:
-

vytvoření prozatímního zákonodárného sboru občanského Parlamentu

-

vytvoření prozatímního Ústavního soudu a soudní moci

-

vytvoření prozatímní Vlády a výkonné moci

Postup je naprosto legitimní dle Ústavy České republiky, není nijak zakázán a dle Ústavy
co není zakázáno, je dovoleno a nesmí tomu být nijak bráněno, s odvoláním, že veškerá
moc je v rukou lidu, jako primární podstata, a žádný orgán státní moci tomu nesmí
bránit.
Proto bude legitimní, na základě to, že veškerá moc selhala a kolaboruje ke škodě ČR a
občanů, že si občané ustanoví alternativní orgány státní moci přesně podle Ústavního
pořádku demokraticky, vyhlásí všechny orgány, které selhaly za odvolané a nahradí je
novými prozatímními občanskými orgány státní moci a legitimizují je celostátním
referendem i proti vůli stávajících státních orgánů, které selhali.
Přesně podle ústavy a vůle lidu České republiky.

Za Občanskou radu a Občanský bezpečnostní výbor
Jindřich Tichý
Pavel Janský
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