Policie České republiky
Policejní prezidium ČR
Strojnická 27
170 89 Praha 7
č. j. PPR- …/ČJ-2021-990320

V ……………………………….

Dne ……………………..

Oznamovatel a současně poškozený:
Jméno ………………………………….…… Příjmení ………………………………………………………………………….
Datum narození ……………………………………….
Trvale bytem .……………………………………………………………………………………………………………………….
Pobytem ..…………………………………………………………………………………………………………………………….

Oznámení skutečností nasvědčujících o páchání trestného činu uvedené v zákoně č.
40/2009 Sb., HLAVA IX - TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE
I.
Shrnutí důvodů pro podání oznámení
1.

Oznamovatel má důvodné podezření, že dochází k páchání trestného činu
organizovanou skupinou.

2. Dle názoru oznamovatele jde o některý trestný čin uvedený v trestním zákoníku
HLAVA IX.
II.
Relevantní skutkové okolnosti
Vyhlášený nouzový stav je nezákonný protože:
3. Usnesení Vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 957 o vyhlášení nouzového stavu je neplatné,
protože nebylo naplněno zákonné ustanovení ústavního zákona č. 110/1998 sb., Čl. 5
odst. (1)…, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty
anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.
4. Prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020 usnesením Vlády ČR ze dne 30.
října 2020 č. 1108 na základě vyslovení souhlasu usnesením Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ze dne 30. října 2020 č. 1326 je neplatné z důvodu, že souhlas
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl udělen v rozporu s §70 odst. (3) zákona č.
90/1995 sb., kdy k přijetí ústavního zákona je třeba 3/5 souhlasu všech poslanců.
5. Prodloužení nouzového stavu do 12. prosince 2020 usnesením Vlády ČR ze dne 20.
listopadu 2020 č. 1195 na základě vyslovení souhlasu usnesením Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ze dne 19. listopadu 2020 č. 1353 je neplatné z důvodu, že souhlas

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl udělen v rozporu s §70 odst. (3) zákona č.
90/1995 sb., kdy k přijetí ústavního zákona je třeba 3/5 souhlasu všech poslanců.
6. Prodloužení nouzového stavu do 23. prosince 2020 usnesením Vlády ČR ze dne 10.
prosince 2020 č. 1294 na základě vyslovení souhlasu usnesením Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ze dne 9. prosince 2020 č. 1409 je neplatné z důvodu, že souhlas
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl udělen v rozporu s §70 odst. (3) zákona č.
90/1995 sb., kdy k přijetí ústavního zákona je třeba 3/5 souhlasu všech poslanců.
7. Všechna usnesení Vlády ČR o krizových opatřeních omezující některá práva stanovená
a zaručená Listinou základních práv a svobod jsou neplatná z důvodu, že usnesení
Vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 957 o vyhlášení nouzového stavu a prodloužení
nouzového stavu usnesením Vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1108, ze dne 20. listopadu
2020 č. 1195 a ze dne 10. prosince 2020 č. 1294 neobsahují náležitosti uvedené v Čl. 6
odst. (1) ústavního zákona č. 110/1998 sb., a to „… Současně s vyhlášením nouzového
stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu
se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém
rozsahu se ukládají. …“
8. Zákony projednávané na základě návrhu Vlády ČR Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu ČR v režimu legislativní nouze, jsou neplatné, protože jsou přijaté v
rozporu s Čl. 8 odst. (1) ústavního zákona č. 110/1998 sb.!
9. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového
opatření, kde je zejména uvedeno, že s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod.
do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob na území České
republiky tak, že
I. zakazuje
1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají
trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní
rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření
a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti
v takovém rekreačním objektu,
2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám,
které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého
pobytu nebo bydliště, přičemž součástí tohoto unesení není odůvodnění takovýchto
opatření, tedy vydané usnesení a následná opatření jsou v rozporu s čl. 6 odst. 1
ústavního zákona č.110/1998 Sb.
Vzhledem k jednání v rozporu s čl. 6 odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., je
uvedené usnesení i v rozporu s čl. 14 Listiny základních práv a svobod, která je dle
ústavního zákona č. 2/1993 Sb., součástí ústavního pořádku České republiky, a dalšími
články této listiny. Zároveň je takové jednání v rozporu s čl. 2 Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod, která pro Českou republiku vstoupila v platnost
dnem 18. března 1992.

Doplnění dalších důkazů:

h ps://www.facebook.com/Vodalidem/videos/254123689648093

h ps://pravdaovode.cz/novinky/nevyhodny-zakon-k-vode/
III.
Návrh dalšího postupu
I. Vzhledem k výše uvedenému oznamovatel navrhuje, nechť PČR zahájí úkony
trestního řízení a prověří, zda dochází k páchání pokračujícího trestného činu
podle trestního zákoníku.
II. V souladu s ustanovením § 158 odst. 2 trestního řádu poškozený požaduje, aby byl do
jednoho měsíce od podání tohoto oznámení byl vyrozuměn o učiněných opatřeních
v této věci.

podpis

