!!! NOUZOVÝ STAV JE NEZÁKONNÝ!!!
Vláda, soudy i zákonodárci jsou vždy povinni
pečlivě šetřit PODSTATU A SMYSL
jejich konání a dopadu do životů a práv lidí. A tato ústavní zásada je podle našeho názoru v
současné situaci hrubě porušována.
 Vláda ČR porušuje samotnou preambuli Ústavy ČR:
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, ..........
 Listina základních práv a svobod dále jen LZPS
Hlava druhá Oddíl první Článek 7 odst. (2) „Nikdo nesmí být mučen ani podroben
krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu.“
Fakty nepodložené zakrývání dýchacích cest je mezinárodně uznanou metodou
mučení!!!
LZPS Hlava druhá Oddíl první Článek 8 odst. (3) „Obviněného nebo podezřelého
z trestného činu je možno zadržet jen v případech stanovených v zákoně...“
Páchání přestupku není trestným činem!!!

Městský soud v Praze svým usnesením z 30. listopadu 2020, č.j. 14 A 128/202022 rozhodl: Zákazníci přítomností v provozovně přestupek nepáchají!!!
!!!SVOBODNÁ POLITICKÁ SOUTĚŽ JE ZÁKLADEM
DEMOKRACIE, GARANTOVÁNA LZPS A ÚSTAVOU, A NENÍ JI
MOZNÉ ZAKÁZAT ANI NEZÁKONNĚ ČASOVĚ NOZOVÝM
STAVEM OMEZIT!!!
 LZSP hlava druhá oddíl druhý Článek 18 odst. (1) Petiční právo je
zaručeno;
Článek 20
 odst. (1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu
s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.
 odst. (2) Občané mají právo zakládat též politické strany, politická hnutí a sdružovat
se v nich.
 odst. (3) Výkon těchto práv lze omezit, jedině v případech stanovených zákonem, jestliže to
je v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti
a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod
druhých.
Usnesení Vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 957 o vyhlášení nouzového stavu je z našeho
pohledu neplatné, protože nebylo naplněno zákonné ustanovení ústavního zákona č.
110/1990 sb., Čl. 5 odst. (1) …, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo
majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

POUČENÍ PRO VSTUPUJÍCÍ ÚŘEDNÍ OSOBY:
Úřední osoba zasahující do práv provozovatele z důvodu
nouzového stavu a k němu souvisejících usnesení Vlády ČR
o přijetí krizových opatření a nařizujících jejich omezení

koná pouze na základě vlastního rozhodnutí a
přebírá za ně plnou trestněprávní i majetkově
právní odpovědnost,
jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne
19. 10. 2020 sp. zn. 8 As 34/2020, kde Nejvyšší
správní soud judikoval, že:
„V popsaném případě půjde z podstaty věci spíše o
faktický úkon školy, spočívající v neumožnění osobní
přítomnosti žáků (lakonicky řečeno v uzamčení/neotevření
školní budovy), nikoli o správní rozhodnutí (usnesení
vlády o přijetí krizových opatření) „zakazující“ osobní
přítomnost osob.“

POUČENÍ PRO VYKONÁVAJÍCÍ ÚŘEDNÍ OSOBU/OSOBY:
Úřední osoba, zasahující do práv provozovatele z důvodu nouzového stavu a k němu
souvisejících usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření a nařizujících jejich
omezení, koná pouze na základě vlastního rozhodnutí a přebírá za ně plnou
trestněprávní i majetkově právní odpovědnost, jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího
správního soudu ze dne 19. 11. 2020 sp. zn. 8 As 34/2020, kde Nejvyšší správní
soud judikoval: „V popsaném případě půjde z podstaty věci spíše o faktický úkon
školy, spočívající v neumožnění osobní přítomnosti žáků (lakonicky řečeno v
uzamčení/neotevření školní budovy),nikoli o správní rozhodnutí (usnesení vlády o
přijetí krizových opatření) „zakazující“ osobní přítomnost osob.
Sděleni úřední osoby o obvinění/podezření z:
…...............................................................................................
…...............................................................................................

...................................................................................................
V ........................... dne …........................................
Vykonávající/zasahující úřední osoba:
...........................................................................................................
............................................................................................................
podpis
............................................................................................................
podpis
............................................................................................................
podpis
.............................................................................................................
podpis
Odpovědná/obviněná osoba:
podpis:

