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
Svalující
:
- 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 Nejvyšší občanský soud jako nejvyšší Prozatímní občanský
státní orgán, kterému jsou podřízeny všechny ostatní soudy ČR.
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§ 2 – Ustavení Prozatímní občanské Vlády
1) Prozatímní Vládu navrhuje Prozatímní přípravný výbor v počtu 8 ministrů a to:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

předsedy Vlády
ministr Vnitra
ministr Financí
ministr Národní Obrany
ministr Spravedlnosti
ministr Zdravotnictví
ministr Hospodářství
ministr Školství

2) Všechna ostatní současná ministerstva budou zařazena jako podřízené
orgány pod tato ministerstva.
3) Prozatímní 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 odvolat a dále jmenovat pouze Prozatímní
občanský Parlament nebo vůle lidu občanským referendem prostou většinou.
5) Prozatímní občanská Vláda schvaluje 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.
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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 závažné 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.
4) Neomluvená nepřítomnost je v případě nepřítomnosti a nehlasování
Prozatímního občanského Parlamentu a nastává tím 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 pod 2/3 většinu, není Prozatímní občanský Parlament
usnášení schopný, s výjimkou rozhodován 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
účinnost 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 §175 nebo Vlastizrada §
309, případně jiného ustanovení trestního zákoníku.
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§ 5 – Zřízení bezpečnostních složek kochraně 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) ČNR 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 zákonníku 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 proti zájmům České republiky podvodnými
manipulacemi a to úmyslně, a páchá sabotáž a vlastizradu podle trestního
zákona č.40/2009 Sb. Sabotáž §175 nebo Vlastizrada § 309.
2) Parlament České republiky nepostupuje prostřednictvím poslanců v zájmu
České republiky, schvaluje a podporuje trestné činy Vlády a přes mnohá
upozornění neprověřil ani neprověřuje tyto skutečnosti. Tím se vědomě
dopouští podle trestního zákona Vlastizrady podle § 309, s naplněním
podmínky ozbrojenosti, vzhledem k tomu, že k ohrožení ČR dochází
prostřednictvím biologické zbraně a využívání důsledků.
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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 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.

Pokračování …

