Jak z toho ven, cesta pro občany
Nastudovat tyto zákony pro začátek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nastudovat zákon č. 1/1993Sb., Ústava
Nastudovat zákon č. 2/1993Sb., Listina základních práv a svobod
Nastudovat zákon č. 110/1998Sb., ústavní zákon o bezpečnosti České republiky
Nastudovat zákon č. 240/2000Sb., o krizovém řízení
Nastudovat zákon č. 128/2000Sb., o obcích
Nastudovat zákon č. 129/2000Sb., o krajích
Nastudovat zákon č. 22/2004Sb., o místním referendu
Nastudovat zákon č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelství obcí

Cílem je, aby starosta skutečně hájil zájmy občanů a staral se řádně
o svěřený majetek obce a hájil ústavní zřízení nebo
obranyschopnost České republiky.

Proto:
1. Uvědomit si, že občané jsou zdrojem státní moci. Uvědomit si odpovědnosti občana
vůči státu.
Ústava, Článek 2:
(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci
zákonodárné, výkonné a soudní. (Nutná změna volebního zákona)
(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.
2. Položit si otázky: Kdo jsem? Jaké mám občanství? Co jsem povinen? (definice
občanství)
Občanství je časově relevantně trvalý, místně neomezený právní svazek (nebo vztah či
status) fyzické osoby a daného státu. Státní občanství je jedním z hlavních znaků moderního
státu. Tento právní svazek mezi občanem a státem je zpravidla proti vůli fyzické osoby
nezrušitelný a na jeho základě vznikají jeho subjektům vzájemná práva a povinnosti
(závazky). Mezi ně patří zejména právo občana na ochranu ze strany státu a povinnosti
občana jako věrnost státu, závazek k jeho obraně, výkon určitých funkcía dodržování
právních předpisů státu i mimo jeho území.
Pojem občanství bývá někdy ztotožňován s pojmem státní příslušnost, ale ten je obsahově
širší, neboť do sebe zahrnuje i právnické osoby příslušné k danému státu.

3. Jaké kroky mám udělat pro změnu?
1. Informovat starostu o krizové situaci, a to o ochromení funkčnost Policie ČR, která
si neplní své povinnosti (tr. oznámení na osoby, které odstraňují demokratický
základ ve společnosti, vše uloženo)
2. Žádat po starostovi, aby konal v rámci krizového zákona a napravil současný krizový
stav a učinil kroky k aktivaci zákona o bezpečnosti republiky.
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3. Zjistit, jak starosta informoval občany o krizové situaci a společně s občany
navrhovat řešení krizové situace a podílet se na jejím řešení a shromažďování
dalších důkazů o krizové situaci.
4. Zjistit, zda starosta informoval hejtmana kraje o krizové situaci a jaké kroky hejtman
učinil k řešení této krizové situace.
5. Žádat o vyhlášení stavu nebezpečí ze strany hejtmana (krizový zákon), neboť stav
nebezpečí se vyhlásí, pokud je ohrožen život, zdraví nebo majetek osob
(energetická krize, povinnost očkování, očkování těhotných,)
6. Kontrolovat, zdali jednáním starosty, popřípadě zastupiteli obcí nedošlo k naplnění
skutkové podstaty tr. činu dle ust. § 330 tr. zákoníku. Nikdy tímto nevyhrožovat.(§
330 odst. 1 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti – Úřední osoba, která při výkonu své
pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude
potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. – neplní si povinnosti
starosty v rámci krizového zákona)

7. Uvědomit si, že jedná věc jsou zákonné povinnosti starostů a zastupitelstva obce,
druhá věc je, že všechny stupně řízení jsou infiltrované.

Co je aktivace zákona o bezpečnosti a proč?
Tato skutečnost vychází z:
Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, kde je
popsaný stav ohrožení státu:
STAV OHROŽENÍ STÁTU
Čl. 7
(1) Parlament může na návrh vlády vyhlásit stav ohrožení státu, je-li bezprostředně
ohrožena svrchovanost státu (začerněné smlouvy – lidé nemají ponětí k čemu se zavázal
stát ČR)nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy (viz příklady).
(2) K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
všech poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů.
Příklady za poslední rok:
1. video poslankyně Schillerová a poslanec Okamura z poslanecké sněmovny ze dne
15.2.2022 v 20:04 až 20:23 hodin. – přerušení řečnění poslance Okamury
nerespektování ust. § 53 odst. 1 zák. č. 90/1995Sb., jednací řád poslanecké
sněmovny ( porušení zákona, spočívající v tom, že bylo hlasováno o procedurálním
návrhu uprostřed projevu řečníka, procedurální projev nebyl přednesen na mikrofon)
2. pandemický zákon
3. vyhlášky ministerstva zdravotnictví, nezákonné dle Nejvyššího správního soudu (cca
45 až 50 vyhlášek a nařízení), nakonec uznání nezákonnosti opatření – směřované k
nucené očkování (rozhodnutí pod č. sp. zn. 8 Ao 2/2022) vyjádření soudce Petra
Mikeše: „Cílem opatření však nemůže být nepřímo donutit občany k očkování. Tím by
se totiž z dobrovolného očkování stalo prostřednictvím mimořádného opatření
očkování povinné, neboť osobám neočkovaným by nezbývalo nic jiného než se nechat
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naočkovat, pokud by chtěli běžně žít.“ (vydírání, problém, že soudce ponechal
nezákonný stav po dobu dalších 7 dní – mělo platit ihned po vydání)
4. nešetření oznámení občanů na policejním prezidiu (nerespektování základních
principů šetření, zodpovězení 7 kriminalistických otázek v šetření, neprovedení
výslechu podatelů, ihned uloženo)

Co žádám po starostovi obce dle zákona o krizovém řízení a proč?
Vycházíme z právní úpravy zákona č. 240/2000Sb., o krizovém řízení
Musíme si uvědomit, kdo má jakou úlohu v rámci hierarchie vojenského velení, při aktivaci
zákona o bezpečnosti republiky.
Zákon č. 240/2000Sb., o krizovém řízení uvádí:
§3
Stav nebezpečí
(1) Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li ohroženy životy, zdraví,
majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu,a není možné
odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného
záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury.
(2) Stav nebezpečí lze vyhlásit jen s uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobu a pro celé území
kraje nebo pro jeho část. Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí obsahovat krizová opatření a
jejich rozsah. Změna krizových opatření musí být rovněž vyhlášena. V části rozhodnutí obsahující
důvod vyhlášení stavu nebezpečí se také uvede, zda je stav nebezpečí vyhlášen na základě
mimořádné události podle zákona o integrovaném záchranném systému.
(3) Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje hejtman kraje, v Praze primátor
hlavního města Prahy (dále jen "hejtman"). Hejtman, který stav nebezpečí vyhlásil, o tom neprodleně
informuje vládu, Ministerstvo vnitra, sousední kraje a pokud mohou být krizovou situací dotčeny, též
další kraje.

Orgány kraje a další orgány s působností na území kraje
§ 14
(1) Hejtman zajišťuje připravenost kraje na řešení krizových situací; ostatní orgány kraje se
na této připravenosti podílejí.
(2) Hejtman řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a
činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností na
území kraje, orgány obcí s rozšířenou působností, orgány obcí nebo právnickými osobami a
fyzickými osobami.

Orgány obce s rozšířenou působností
§ 18
Starosta obce s rozšířenou působností
(2) Starosta obce s rozšířenou působností řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k
řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními
úřady s působností ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, orgány obcí,
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právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
Za tímto účelem
a) zřizuje a řídí bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu
obce s rozšířenou působností,
(3) Starosta obce s rozšířenou působností dále
c) plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace
a při jejich řešení,
d) odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového
řízení určených Ministerstvem vnitra.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
§ 19 odst. 1
b) plní úkoly podle krizového plánu obce s rozšířenou působností,
e) vede přehled možných zdrojů rizik a v rámci prevence podle zvláštních právních předpisů,
odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace.
§ 22 odst. 1
Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje provedení
krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce,
nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu.
Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím
hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při
vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce.

Co můžu udělat jako občan dále, jaké mám práva, jak
informovat starostu, popřípadě zastupitele své obce?
K tomuto použijeme zákon o obcích a zákon o krajích, zde máme možnosti, co vše můžeme
jako občané udělat směrem ke svým zvoleným zástupcům.
Skutečnosti uvedené v zákoně č. 128/2000Sb., zákon o obcích nám říká.
Občané obce
§ 16 odst. 2 Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo:
a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem
b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem
c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k
projednávaným věcem,
f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce
nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být
projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce,
nejpozději do 90 dnů,
g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují
bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do
90 dnů.
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Kdo jsou zastupitelé obce, jaké mají práva a povinnosti?
§ 69 Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
(1) Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.
(2) Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se
po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse)
a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
Složený slib znamená, že zastupitel jako veřejná funkce se řídí ústavou a zákony ČR, a svou
činnost provádí v zájmu občanů, tudíž na Vaše podněty musí reagovat, musí s Vámi
komunikovat, zdůvodňovat vám kroky, když se názorově rozcházíte. Zastupitele si ze svých
členů volí starostů, všichni jsou vázání slibem. Pokud starosta nekomunikuje, nemá zájem
řešit váš problém, tak neplní slib, porušuje slib, a ztrácí mandát.
§ 84 Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (pravomoci zastupitelstva obce)
i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce
(radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce,

K čemu mám krajské zastupitele a hejtmana, jak mi kraj
pomůže?
Této problematice se věnuje zákon o krajích, jedná se o zákon č. 129/2000Sb., zákon o
krajích, v tomto zákonu máme uvedené tyto skutečnosti:
Postavení krajů a jejich orgánů
§ 1 odst. 4 zákona č. 129/2000Sb., zákon o krajích
Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

Občané kraje mohou:
§ 12 zákona č. 129/2000Sb., zákon o krajích
b) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k
projednávaným věcem,
d) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou nebo
zastupitelstvem; je-li žádost podepsána nejméně 1 000 občany kraje, musí být projednána na jejich
zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva, nejdéle do 90 dnů,
e) podávat orgánům kraje návrhy, připomínky a podněty; orgány kraje je vyřizují bezodkladně,
nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva, nejdéle do 90 dnů

Kdo jsou zastupitelé obce, jaké mají práva a povinnosti?
§ 33 zákona č. 129/2000Sb., zákon o krajích
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(1) Mandát člena zastupitelstva kraje vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.
(2) Člen zastupitelstva skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva, jehož se po svém
zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky."
Pravomoc zastupitelstva:
§ 35 zákona č. 129/2000Sb., zákon o krajích
a) předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně (pozměňovací návrhy, změna
volebního zákona atd…)
b) předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, má-li za to, že jsou v
rozporu se zákonem, (legislativní nouze, schválení pandemického zákona)
Dále zastupitelstvo může:
§ 36 zákona č. 129/2000Sb., zákon o krajích
c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200000 Kč v jednotlivém
případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních
smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu
(energetická krize – viz Vaňkův kopec, omezení provozu – nezákonně, vznik škody, stát se
zdráhá uhradit, jednoznačně vyčíslená škoda, kraj může pomoci podnikateli/občanovi,
finance se mu vrátí – podloženo písemnosti)

Proč zmiňují zákon o místním referendu?
Zde musíme uvést, že v referendu nemůžeme odvolat zastupitele, popřípadě starostu, tento
zákon se věnuje problematice občanů (viz. smlouva o teplu – Havířov, smlouva o vodovodech
a kanalizacích – Ing. Radek Novotný Pravda o vodě, petice k referendu Ostrava, atd…).
Referendum je obsaženo v zákoně č. 22/2004Sb., zákon o místním referendu. V tomto
zákoně uvedu, proč jej v dané problematice nemůže užít:
§ 7 v zákoně č. 22/2004Sb., zákon o místním referendu
Nepřípustnost konání místního referenda – Místní referendum nelze konat:
c) o volbě a odvolání starosty nebo primátora územně nečleněného statutárního města (dále jen
"starosta obce"), primátora statutárního města a primátora hlavního města Prahy (dále jen
"primátor"), místostarosty nebo náměstka primátora, členů rady obce, města, městského obvodu
nebo městské části (dále jen "rada obce"), členů rady statutárního města a hlavního města Prahy
(dále jen "rada statutárního města") a dalších členů zastupitelstva obce, zastupitelstva
statutárního města, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů obce a statutárního
města,
d) jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže
by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy,

Starosta a zastupitele obcí se mnou nekomunikují, co s tím?
Musíme si uvědomit, že zastupitele a starosta vykonávají veřejnou funkcí, tuto funkcí šli
plnit dobrovolně za účelem služby občanů (ne klientelismu, v zájmu svých potřeb, potřeb
pro kamarády, kšefty atd.). Jako volený zástupce hlasu lidu ve svém městě, obci a kraje má
povinnosti, které mu z jeho funkce náleží, a tyto povinnosti musí plnit. Pokud neplní,
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porušuje svůj slib, tedy mu zaniká mandát zvoleného člena zastupitelstva a musí být
vyměněn za jinou osobu, která byla řádně zvolena na kandidátce za ním. K neplnění slibu a
neřešení krizové situace nám pomůžou dva zákony, a to zákon č. 40/2009Sb., tr. zákoník a
zákon č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelství obcí.
Trestní zákoník uvádí §330, ve kterém je uvedeno:
§ 330 odst. 1zákon č. 40/2009Sb., Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti
Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění
důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
Tedy pokud pošlete žádost o vyhlášení Ohrožení státu na základě zákona o bezpečnosti
republiky a starosta s tím nic nedělá, byť uvedete jednoznačné důvody popsané v zákoně,
tímto starosta může naplnit skutkové podstaty daného tr. činu. O neplnění povinnosti
starosty informujete zastupitele, tito, pokud jej neodvolají můžou být spolupachatele daného
tr. činu. O dané skutečnosti zastupitele poučit – NIKDY TÍMTO NEVYHROŽOVAT!!!! (ať se
poučení neobrátí proti mé osobě – ze strany starostů a zastupitelstva může dojít o
zastrašující trestní oznámení na mou osobu za Vydírání). Informovat o skutečnosti Policii
ČR, popřípadě Státní zastupitelství, aby se k věci vyjádřili – toto je zákonná cesta, pokud vše
funguje správně, ale musíme si uvědomit, že všechny stupně řízení státu jsou infiltrované.
(tr. oznámení na osoby, které se podílí na odstraňování demokratického základu jsou uloženy
policejním orgánem – nefunkční policie)
Zákon č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstva obcí uvádí v §55:
§ 55Vznik a zánik mandátu
(1) Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.
(2) Mandát zaniká:
a) odmítnutím slibu člena zastupitelstva obce nebo složením slibu s
výhradou,
§ 58 Nové volby
(1) Nové volby do zastupitelstva obce podle tohoto zákona se konají,
e) dojde-li k rozpuštění zastupitelstva obce podle zvláštního právního předpisu
Z tohoto zákona o volbách vyplývá, že pokud zastupitele budou porušovat slib, tedy tento
dobrovolně při výkonu veřejné funkce odmítnou plnit, lze na základě žádosti u
Ministerstva vnitra zastupitelstvo rozpustit. Nastoupí náhradnicí, kteří byli zakroužkování
níže na kandidátkách, po těchto, se bude vyžadovat to, co po původním zastupitelstvu, viz
výše.

Co žádat po hejtmanovi kraje, když starosta selhal?
Využije zákon č. 240/2000Sb., o krizovém řízení, neboť dle ust. § 21 Orgány obce je uvedeno,
že hejtman může odvolat starostu a jmenovat zmocněnce, který bude plnit úkoly.
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§21 odst. 4 zákon č. 240/2000Sb., o krizovém řízení,
Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem, může
hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím
účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra vnitra,
který může rozhodnutí hejtmana zrušit.

Co tím dosáhnu?
Starostové a zastupitele si uvědomí, že byli zvolení občany a jsou povinní jednat a sloužit
v souladu s Ústavou a zákony ČR, když dojde k odvolání zastupitelů, další, kteří nastoupí,
budou vědět, že musí plnit slib a vykonávat svůj mandát dle zájmu občanů, neboť občané
jsou zdrojem veškeré státní moci, tedy noví zastupitele radši dobrovolně odmítnout dané
funkce vykonávat.
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