
Teze pro návrh Občanské Ústavy svobodných, suverénních občanů České republiky 
 

Občanská Ústava OIPD ze dne 24. 9. 2021 
 

(Poznámky červeně budou ve výkladu OÚ) 
A) Definice. 
 
Legitimní … oprávněný, respektuhodný, i mimoděk dodržovaný, … i bez opory v 
legislativě, neb jest to OČR všeobecně uznaný a přijatý princip práva 
 
Legální … Legitimní s přímou a jasně vyjádřenou oporou v legislativě 
 
OI … Objektivně Informovaný = pravdivě a úplně informovaný 
 
OIPD ...   Objektivně Informovaná Přímá Demokracie 
 
OČR … Občan(é) ČR  … jsou lidské bytosti, přirozeně zrozené z obou rodičů (muže 
a ženy) s platným občanstvím ČR. 
 
RO … Rozhodující Občan je OČR s platným volebním právem, tedy volič. Volební 
právo v ČR mají jen živí, zletilí, ctihodní, svobodní, osobně odpovědní Občané ČR. 
(Nikdy ne AI, Roboti a/nebo jiné neživé stroje) 
Detaily občanství stanovuje (OVZ) ... Občanský Volební Zákon. 
 
SPPS …  SPOLEČENSKÁ PRAVIDLA  PRO SEBE (pro nás OČR a přiměřeně i 
pro legální návštěvníky ČR (cizince)): Ústava (OÚ), zákony, vyhlášky, veřejná 
nařízení … a všechny veřejné smlouvy, (vnitřní i mezinárodní, které nikdy nesmí být v 
rozporu s naší OÚ). SPPS mohou RVS, VS i OČR přiměřeně vymáhat i MOCí podle 
příslušných SPPS. (Pro „Sebe“ znamená vždy a jen pro živé občany ČR). 

Hierarchie SPPS: Nejvyšší zákon je OÚ, s ní nesmí nikdy být v rozporu Zákony (Z), 
s nimi nikdy nesmí být v rozporu Veřejná Nařízení (VN) a s nimi nikdy nesmí být v 
rozporu žádné Veřejné Smlouvy (VSm). OÚ musí být ve stejném zájmu všech OČR 
mravná, rovná a spravedlivá. (Z toho vyplývá, že i Z, VN, VSm, právo, 
legislativa, …  celospolečenská pravidla musí být vždy mravné, rovné a spravedlivé). 

Zištné a zejména vědomé veřejné lhaní je trestný čin. VS a zejména RVS se 
veřejného lhaní musí přísně vyvarovat. Zištné vědomé veřejné lhaní musí být trestně 
stíháno. 

 



Ú … Úředník, RO nevolený, ale RO vždy odvolatelný zaměstnanec OČR 
 
RÚ … Rozhodující Úředník ... při potřebě, odstoupení, odvolání, ... vždy RO volený, 
vždy RO odvolatelný. 
  
Politik … pravidelně, periodicky, nejdéle však na 5 let RO volený, a vždy RO 
odvolatelný 
 
RÚ a Politici jsou Rozhodující Veřejní Služebníci (RVS) 
 
VS …   Veřejný Služebník  … je úředník nebo politik zaměstnaný OČR a placený v 
IVS, který osobně odpovědně, vykonává správu společného majetku OČR a/nebo 
poskytuje jiné veřejné služby odvozené z SPPS (primárně z OÚ)  pro blaho všech  
OČR. Je vždy RO odvolatelný. 
 
RVS … Rozhodující Veřejný Služebník … (zvláštní případ množiny VS) = 
Rozhodující Úředník nebo Politik ... čili  je VS, který smí osobně, trestně-právně 
odpovědně rozhodovat s dočasně RO svěřenou MOCí ve věcech veřejných, vždy 
však jen podle SPPS. (President ČR, Soudce, Policejní ředitel, Důstojník, Vojenský 
Velitel Národní Domobrany (ND), každý ve veřejné službě, správě, kdo smí 
provádět rozhodnutí podle SPPS). RVS  musí být RO vždy odvolatelný a vždy i 
zvolen OČR. Instrument jmenování u RVS je zcela vyloučen. (Pozn.: Jiní, než VS a  
RVS, než RO chtění a ustanovení nejsou legitimní ani legální VS). 
 
Ministr  … je na 4 roky služby periodicky OČR volený a kdykoliv OČR odvolatelný 
RVS, povinný člen NRČR.  Posláním jeho a jeho úřadu je zejména bezprostřední 
kontrola smyslu, účelu, jen potřebné minimality a poslání jemu svěřené IVS, zejména 
zda IVS a všichni VS v této IVS plní správně své ústavní poslání vždy jen pro blaho 
všech OČR rovně a spravedlivě. 
Jakožto povinný člen NRČR osobně odpovědně (tedy s právem veta) spolurozhoduje 
o konkrétních výkonných akcích NRČR. 
 
Ministerstvo … má poslání (a ministr má povinnost) ročně pořádat a vždy spravovat 
Občanská Hodnocení  (OH) příslušné IVS, pracovních funkcí, platů VS a nákladů 
na provoz IVS, a má povinnost spravovat SECESI platů VS vyžádanou OČR. Tomu 
odpovídají i jeho osobní pravomoci a odpovědnosti. Za tuto činnost ministr odpovídá 
OČR osobně OČR. Ministr je RVS a má spolurozhodující hlas v NRČR s právem 
veta, stejně jako ostatní ministři a předseda NRČR. 
 
 
 



Ředitel IVS … je OČR zvolený a kdykoliv OČR odvolatelný RÚ, který osobně řídí a 
zodpovídá za příslušnou IVS. Ředitel kterékoliv IVS je povinným členem NRČR s 
hlasem pouze poradním, nikoliv rozhodujícím. Právo  veta má stejně jako kterýkoliv 
ministr i PNRČR. 
  
MOC … je vždy jen dočasné, občanskou volbou vzniklé a odvoláváním přímo RO 
podmíněné právo/síla/schopnost VS vnucovat (v krajním případě i silou) ostatním  
požadavky vyplývající ze SPPS. V naší zemi, státu, vlasti MOC znamená jen 
dočasné a RO odvolatelné právo VS vymáhat SPPS a rozhodnutí RVS která vždy 
musí být v souladu s Ústavou, legislativou, čili s SPPS. 
 
Nabytí i ztráta občanství, stejně jako nabytí i ztráta volebního práva, tedy statusu RO 
ve sporných případech stanovuje příslušný soud podle (OVZ) potvrzeného OIRA. 
 
Vlast …  území státu ČR se vším, co k tomu obvykle náleží, včetně majetku 
společného. Je majetkem všech OČR v bezpodílovém spoluvlastnictví. Poctivě 
nabytý soukromý majetek, svobodu ctihodných občanů a jejich bezpečnost chrání 
Stát, veškeré IVS a SPPS. 

Stát ČR … Česká republika, stát, je IVS, a je současně i množina rovně služebných 
veřejných institucí (IVS) ustanovených vůlí RO pro blaho všech OČR. V přeneseném 
slova smyslu jím je i území vlasti ČR, také naše kultura, zvyky, právo, pravidla, 
obyčeje, hierarchie všeobecně uznávaných hodnot, ctností ... a vše, co k tomu 
obvykle náleží. To vše je nezcizitelným a trvalým majetkem všech OČR v 
bezpodílovém spoluvlastnictví a zcela nedotknutelné cizí mocí, zájmovým, 
ideologickým i náboženským skupinám i jednotlivcům. Vlastnictví (i skryté) 
nemovitostí v ČR je cizincům trvale odepřeno. Cizincům lze nemovitosti jen 
pronajímat. Teprve cizinec, který získal plnohodnotné a trvalé občanství ČR smí i 
vlastnit v ČR nemovitosti. 

ČNB … Česká Národní Banka … jediný správce a jediný legitimní a legální emitent 
Národní Měny. Je společným majetkem všech občanů ČR. 

Národní Měna … je měna (peníze) OČR, která nesmí podléhat dlouhodobě inflaci. 
Inflace/Deflace musí být v dlouhodobém průměru 10-ti let vždy nulová +/-0,5%. 
Stávající měna OČR je Koruna Česká. Je majetkem všech OČR v bezpodílovém 
spoluvlastnictví. Péčí o národní měnu je z této ústavy pověřena ČNB. ČNB je 
součástí Veřejné Služby Finanční (VSF), viz dále. 

OČR musí mít vždy dostatek hotových peněz k dispozici.  Hotovost (bankovky 
a/nebo mince) je nezrušitelná a stejně jako virtuální peníze nedevalvovatelná. 



Trvalá vzájemná směnitelnost 1:1 měny virtuální a hotové zaručuje tato OÚ. 
Zacházení s Národní Měnou (NM) nikdy nesmí vést k snížení svobody, blahobytu a 
bezpečí OČR. Viníci takových zločinných manipulací musí být stíháni a potrestáni. 

IVS …  Instituce Veřejné Služby, Instituce Veřejné Správy, patří OČR prováděné 
Veřejnými Služebníky (VS). 
 
OÚ … Občanská Ústava … nejvyšší veřejná, společenská smlouva, zákon a definitor 
státu 
 
BIS … Bezpečnostní Informační Služba … slouží pouze a jedině k získávání a 
zpracování pravdivých a úplných = objektivních bezpečnostních informací, které 
vedou nebo mohou vést k rozpoznání ohrožení bezpečnosti občanů ČR, jejich 
svobody, majetku a zdraví. Tyto informace předávají pracovníci BIS Předsedovi 
Národní Rady ČR (PNRČR),  Presidentovi ČR a Řediteli Police ČR (ŘPČR), a to 
vždy zcela současně.  Členové BIS smí použít zbraně pouze pro svoji sebeobranu. 
Podle svého zvážení může kterýkoliv pracovník BIS informovat o bezpečnostních 
rizicích i ředitele VSI, jestliže tím neohrozí nikoho z BIS. Všichni VS mají povinnost 
přiměřeně, ale objektivně informovat OČR o hrozbách jejich svobody, majetku, 
zdraví a bezpečnosti. 
 
President ČR je RVS. Je každých 5 let RO přímo volený a RO kdykoliv přímo 
odvolatelný, který zastupuje OČR navenek (pro zahraničí) a je vrchním velitelem 
národních ozbrojených sil: Národní Domobrany. 
 
Národní Rada ČR  (NRČR)… je výkonný orgán státní služby občanům ČR skládá se 
z periodicky OČR volených a OČR vždy odvolatelných: ministrů, ředitelů IVS a 
PNRČR. V NRČR mají rozhodující právo veta všech společných rozhodnutí. 
 
PNRČR … Předseda Národní Rady ČR (předseda sedmi ministrů NRČR) je vrchním 
velitelem policie a je RVS stejně jako je President ČR vrchním velitelem Národní 
Domobrany. 
 
Je každé 4 roky RO přímo volený a RO kdykoliv přímo odvolatelný. Povinně 
objektivně informuje NRČR o podstatných věcech zajišťování svobodného a 
bezpečného života OČR. 
 
Nikdo z VS nemá právo řídit život OČR, neb jsou jediní suveréni z podstaty OÚ. 
Všichni VS mají povinnost zajišťovat jen svobodný a bezpečný život OČR a chránit 
jejich společný i soukromý majetek. OČR mají právo svobodně sledovat své štěstí a 
naplnění svého života po svém, je-li to v souladu s OÚ. 
 



OÚ i veškerá SPPS musí být v souladu s dobrými mravy, ctnostmi a spravedlností. 
 
Důležitá rozhodnutí v zájmu všech OČR konají členové NRČR spolu, jednomyslně 
a plně osobně odpovědně. Všichni periodicky volení tudíž mají právo veta a proto 
všichni nesou osobní, trestně právní odpovědnost za svá rozhodnutí a činy. 
 
Informační Technologie (IT) nikdy nesmí být zneužity proti OÚ a ctihodným 
občanům ČR, (jsou to zejména AI=umělá inteligence, Programy, Roboty, Počítače, 
Automaty, cokoliv neživého, i co nyní i v budoucnu přinese technický pokrok …) 
 
α) Mají poslání vždy jen usnadňovat všem ctihodným lidem život, zvyšovat jejich 
blahobyt, bezpečnost, zdraví, životní úroveň, pravdivé a úplné poznání a správné 
porozumění, objektivní (= pravdivé a úplné) informace, které žádného živého 
ctihodného občana neohrožují. 
 
β) Nikdy nesmí samostatně rozhodovat ani konat v otázkách osudu lidí, způsobovat 
spory, bezpráví, zločiny a jiné činy, které by ohrožovaly mírumilovnou lidskou 
civilizaci, pospolitost a její trvale udržitelnou prosperitu. 
 
γ) Nikdy nesmí nahradit lidskou mravnost, empatii, soucit, odpovědnost, … a další 
lidské ctnosti. 
 
δ) IT nikdy nesmí nahradit VS v žádné IVS. Mohou být pouze nápomocnými nástroji 
osobně odpovědných, RO volených a kdykoliv odvolatelných VS v jednotlivých IVS. 
 
OIRA … Objektivně Informované Referendum s možností Ankety (Ankety slouží jako 
přepínací předvolba variant před konečným referendem, (má-li to smysl). Konečná 
rozhodnutí rozhodují vždy RO. Referenda jsou místní (čtvrť, obec), vyšších 
správních celků (okresy, kraje, hejtmanství, země, … ) a celostátní, tedy 
všeobčanská. 
 
O jaké OIRA jde a kdo v něm  rozhoduje určuje i (OVZ).  Obecně a přednostně platí, 
že vždy rozhodují ti RO, kterých se věc týká a na které rozhodovaná SPPS dolehnou. 
Je to vždy přednostní způsob rozhodování i v IVS. RO rozhodují vždy jen o SPPS 
která dolehnou i na ně. Jiná, konkrétní veřejná rozhodování o konkrétních kauzách 
rozhodují RÚ, ale s konečnou platností vždy RO, jen skrze OIRA a jen tehdy, když 
mají občané ČR obavu ze zneužití moci rozhodujícími veřejnými služebníky (RVS). 
 
EVORAS  … (Elektronický Volební  Odvolávací Referendový a Anketový  Systém 
(HW & SW … důmyslně zabezpečený Počítačový program, který umožňuje i 
kandidování občanů ČR do veřejných služeb, odvolávání VS i RVS občany ČR (RO), 
OIRA, vzájemnou komunikaci občanů s veřejnou správou (občanské interpelace, 



občanské audience, secese od platů VS i RVS, hodnocení IVS,  … a další činnosti 
související s SPPS a veřejným rozhodováním) 
 
(EVORAS běží trvale datově propojeně, zálohovaně, a nepřerušitelně na 3 x 3 
serverech ve vzájemné supervizi, nejlépe Harvardského typu (oddělená paměť 
programu a dat).  3 servery jsou umístěny vždy na jednom stejném, vysoce 
zabezpečeném místě. Ta tři místa takových serverů jsou v Praze, Brně a v Ostravě. K 
paměti programu mají přístup pouze občany volení a občany odvolatelní VP 
(Výhradní Programátoři).  VP s aktivním klíčem (s právem fyzického přístupu) do 
místnosti trojice serverů EVORAS smí vstoupit vždy jen pět (5) VP, nikdy ne méně,  
ani nikdy ne více. Program EVORAS lze změnit jen po absolutní vzájemné shodě 
všech VP s aktivním klíčem, s osobními podpisy na každém, pořadím číslovaném 
protokolu změny. Nikdy ne jakkoliv dálkově ! Jakékoliv zneužití tohoto práva vstupu a 
práce se servery EVORAS je trestný čin. 
VP s aktivním klíčem k serverům EVORAS je vždy 15. Pět pro každé místo s třemi 
servery EVORAS.  Rezervní tým VP čítá dalších 30 perfektně zaučených a osobně 
odpovědných programátorů VP, schopných nahradit pouze skrze OIRA občanskou 
volbou  VP s aktivním klíčem. Jedna trojice serverů EVORAS je umístěna v podzemí  
Pražského hradu, druhá v podzemí Brněnského hradu a třetí v podzemí 
Ostravské university,  střežená BIS prověřenými vojáky Národní Domobrany 
(ND), zvolenými a odvolatelnými RO s možností přístupu jen 15-ti osobám, VP s 
aktivním klíčem , programátorům EVORAS. Jen těchto 15 osob rozhoduje o 
údržbě/opravách/změnách EVORAS, pouze v jednotném vzájemném souhlasu a tudíž 
každý z VP s aktivním klíčem plně trestně právně odpovědně. Každý i sebemenší 
náznak nátlaku na těchto 15 + 30 programátorů musí neprodleně a současně VP 
hlásit BIS, předsedovi národní rady (PNRČR) a presidentu ČR. Povinností všech 
VS je eliminovat tento tlak na VP, nebo konkrétnímu VP umožnit jeho resignaci. 
Správa EVORAS náleží občany voleným a občany odvolatelným VS  Veřejné Služby 
Správní (VSSp) 
 
Poznámka: 
 
 Po nabytí platnosti Občanské Ústavy (OÚ)  se může konat OIRA o změně 
názvu naší  republiky: „Česká republika“. Např.  “ Středoevropská  Federativní 
 Republika “ (SEFR), nebo jiný název, na kterém bude většinová shoda RO. 
 
Ústava (Občanská Ústava, OÚ) je: 
 
1) Nejvyšší veřejná společenská smlouva všech OČR mezi sebou 
2) Nejvyšší zákon všech OČR 
3) Definitor: Státu, všech IVS a jejich poslání a poslání konkrétních VS, jejich 
dočasných pravomocí a trvalých odpovědností, Vlasti a pravidel spolužití OČR. 



 
Veškeré zákony, veřejná nařízení i veřejné smlouvy musí vycházet z Ústavy, jsou jí 
plně podřízeny a musí být s ní v plném souladu. 
 
Základním posláním Ústavy, státu a všech IVS (Institucí Veřejných Služeb) je 
naplňování SPRAVEDLNOSTI. 
 
Tato pravidla musí ctít a chránit s osobním nasazením všichni veřejní služebníci i 
občané ČR. My všichni OČR jsme strážci Ústavy a máme povinnost Ústavu 
chránit, naplňovat, uvádět v život a chovat se podle ní. 
 
Smyslem Ústavy, zákonů, legislativy a práva je rovněž podporovat v lidech a pro 
lidi ctnosti a potlačovat nectnosti: 
 

Lidské ctnosti a nectnosti: 
(Mějme vždy na paměti, že cokoliv může být zneužito a podle toho moudře rozhodujme a jednejme !) 

 
Ctnosti: 
 
Laskavost (láska) 
Poctivost 
Dobrota 
Cudnost 
Přirozenost 
Neokázalost 
Shovívavost vůči dobrým lidem 
Odpuštění dobrým lidem 
Umírněnost 
Štědrost  a Solidarita vůči nezaslouženě chudým a dobrým lidem 
Přičinlivost a Pracovitost k dobrému a lidem užitečnému dílu 
Velkorysost vůči neúmyslně chybujícím 
Šetrnost 
Trpělivost s dobrými lidmi 
Statečnost vůči zlu 
Moudrost 
Spravedlnost 
Pokora před dobrými zákony 
Přejícnost a věrnost dobrému pro všechny dobré lidi 
Nenásilí vůči nevinným a dobrým lidem 
Neagresivita vůči dobrým lidem 
Takt vůči dobrým lidem 



Soucit s trpícími 
Empatie 
Pravdivost vůči spravedlivým a dobrým lidem 
Sounáležitost s dobrými lidmi 
Smiřitelnost s dobrými lidmi 
Snášenlivost s dobrými lidmi 
Hrdost 
Obětavost 
Nezištnost 
 
 

Nectnosti: 
 
Snaha o moc nad ostatními lidmi 
Lhaní dobrým lidem 
Manipulování dobrých lidí 
Kradení dobrým lidem 
Loupení dobrým lidem 
Zotročování 
Agresivita vůči dobrým lidem 
Zbabělost 
Podlost 
Zákeřnost 
Intrikánství 
Zištnost 
Nesmiřitelnost s dobrem a dobrými lidmi 
Pýcha 
Nadřazenost 
Arogance 
Povýšenost 
Touha po Moci 
Nespravedlnost 
Násilí bez spravedlnosti 
Nesnášenlivost s dobrými lidmi 
Nenasytnost 
Neomalenost 
 
Ctihodný Občan  (CO) ... je OČR, který má výraznou převahu ctností nad nectnostmi 
a má i celoživotně trvalé směřování od nectností ke ctnostem. 
 



Religiozita (víra) a/nebo ideologie nikoho nepovyšuje, nikoho neopravňuje k ničemu 
nad rámec běžných práv ostatních občanů, nevěřících, ateistů, agnostiků a podobně ! 
 
Občanská Ústava (OÚ) slouží výhradně pro blaho ctihodných občanů a její poslání 
je i eliminovat MOC a činy nectihodných a lidí bez mandátu OČR. 
 
 
Bi) Výchozí teze, principy. 
 
1) OČR  jsou si zcela rovni (před ústavou, zákony, obecně SPPS bez rozdílu 
 pohlaví, jakékoliv orientace, politického, nebo náboženského smýšlení, 
 majetkového nebo finančního postavení. Nic z výše uvedeného však 
 neopravňuje nikoho k jakémukoliv povýšenému postavení, násilí, chování a 
 činům nad ostatními OČR. SPPS: Závazná a směrodatná je pouze Ústava 
 (OÚ), teprve pak s OÚ v souladu zákony, se zákony v souladu veřejná 
 nařízení, a s veřejnými nařízeními v souladu veřejné smlouvy. 

2) Tato ústava zaručuje svobodu shromažďování OČR, zejména na náměstích. 
 Před  budovami Parlamentu, NRČR a presidentským sídlem zaručuje tato 
 ústava shromažďovací právo suverénů OČR kdykoliv a bez jakýchkoliv 
 omezení a  povolení ! Policie dohlíží pouze na bezpečnost osob a majetku, ale 
 žádné občanské shromáždění nemá právo ani Policie, ani Národní 
 Domobrana, ani  žádné jiné silové (ozbrojené složky) nikdy rozpustit. 

3) Tato ústava zaručuje svobodu slova OČR, právo svobodné komunikace mezi 
 OČR  bez výjimek. Jakákoliv CENZURA informací je trestný čin konkrétní/ch 
 osoby/osob, která/které cenzuru nařídila/i nebo prováděla/i. Cenzura vzniklá 
 zločinným spolčením, zejména ve spojení s zištným lhaním a manipulacemi je 
 zločin nanejvýše zavrženíhodný a přísně trestný. Tato ústava nařizuje všem VS 
 podávat OČR objektivní ( = pravdivé a úplné) informace které se jich týkají. 
 Jde zejména o informace týkající se jejich suverenity, svobody, bezpečnosti, 
 zdraví, ochrany majetku a jejich práv. Utajovat lze pouze informace, které by 
 mohly ohrozit život, zdraví, bezpečnost, důstojnost, intimitu jednotlivých 
 OČR. (Tedy i zaměstnanců OČR v tajných informačních službách) Zneužití 
 této výjimky a zneužití tajných služeb je trestný čin. Ve sporných případech 
 rozhoduje  osobně odpovědný soudce příslušného soudu, ve zvláště obtížných 
 případech  rozhodují jednomyslně osobně odpovědní soudci Ústavního soudu. 
 (Pozn.: Nikdy nerozhodují neživé entity soudy, ale konkrétní, osobně 
 odpovědní  soudci! Jednomyslný rozsudek dovoluje osobní odpovědnost za 



 rozsudek každého soudce, jako by rozhodnutí vykonal sám, osobně 
 odpovědně! Nejvyšší rozhodčí orgán ve všech sporech týkajících se obecných, 
 společných pravidel pro všechny OČR (SPPS)  jsou RO, kteří rozhodují 
 většinově skrze OIRA  prostřednictvím EVORAS) 

4) RNS (Rozhodčí v Nouzových Stavech) je skupina nejméně tří ctihodných a 
 vysoce důvěryhodných svéprávných OČR, které si  každý občan ČR 
 prokazatelně (notářským zápisem) zvolil jako svoje rozhodčí autority v 
 nouzových  stavech (RNS), když bude neschopen rozhodovat sám o sobě. (Jde 
 o případy, kdy např. z důvodu nějaké indispozice, nebo dokonce stavu 
 dlouhodobého až beznadějného bezvědomí nemůže rozhodovat sám o  sobě. 
 RNS smí rozhodnout i o jeho euthanasii, jejíž náležitosti musí zkontrolovat a 
 potvrdit a povolit příslušný, osobně odpovědný soudce.  (např. lékařský 
 posudek beznadějnosti zdravotního, mentálního stavu a prognózy, 
 prokazatelného utrpení, podpisy jednotlivých členů RNS... …) 

5)  Tato ústava zakazuje jakoukoliv vnucenou, nedobrovolnou zdravotní péči, 
 prevenci i léčbu občana ČR. Pokud hrozí z nepéče, neprevence a/nebo neléčby 
 epidemie, nebo pandemie, je možná pouze povinná krátkodobá karanténa 
 jednotlivých OČR, prokazatelně ohrožujících ostatní OČR, za podmínek jasně 
 stanovených předem připravených Krizovým Zákonem (KZ) , schváleným 
 OIRA. Karanténa jednotlivců smí trvat nejdéle 3 měsíce a pak osobně 
 odpovědný soudce rozhodne další postup podle návrhů NRČR. 

  NRČR má  dočasný poradní  orgán, Krizový Tým (KT), složený z 
 prokazatelných a  skutečných odborníků, předem vybraných v OIRA z 
 fakultních nemocnic, universit, akademie věd, Národní domobrany, ředitele 
 BIS. 

 NRČR musí OČR včas předem varovat o hrozících rizicích a následně, je-li to 
 nezbytné vyhlásit Stav Ohrožení, příp. Epidemie, příp. Pandemie (vše přesně 
 definované v KZ) a spustit opatření KT podle KZ. 

  Při prokazatelné a významně smrtné epidemii/pandemii každé opatření NRČR 
 (karanténa, nošení roušek, masek, ... musí být předem schválená v zákoně (KZ) 
 , nad  kterým mají RO právo  veta ! Každá krátkodobá omezení práv OČR musí 
 mít předem stanovenou lhůtu platnosti ( nejdéle však jen tři měsíce a omezení 
 se smí opakovat  pouze po OIRA, které omezení pouze může prodloužit, nebo 
 zakázat, nebo skrze Anketu modifikovat.  Bez referenda OIRA skrze 
 EVORAS  jakékoliv restrikce nemající oporu v ústavě jsou automaticky 



 neplatné.  Zejména omezování podnikání, zejména bez kompenzací je ze 
 smyslu této ústavy navýsost nežádoucí a může být OIRA kdykoliv zrušeno. 

6) Svoboda vyznání je zaručena, ale praktiky a chování vyplývající z náboženství, 
 přesvědčení, jakékoliv politické, sexuální, nebo genderové či jiné víry či 
 ideologie, orientace … nikdy a nijak nesmí být v rozporu se SPPS. Jsou-li v 
 rozporu se SPPS, jsou automaticky nelegitimní, nelegální a závažná porušení 
 vesměs jsou i trestná. Pro cizince na našem území platí SPPS zcela závazně a 
 zcela  bez výjimek. MOC cizinců na našem území je zcela nemyslitelná, vždy 
 nelegitimní, nelegální a trestně-právně stíhatelná bez promlčení. Cizinci, kteří 
 přišli do naší země legálně, požívají naší přiměřené ochrany, chovají-li se 
 důsledně podle našich SPPS. Jinak ne. Nelegální vstup cizince na území naší 
 vlasti je vždy trestný čin a zbavuje jej zcela naší ochrany. Podrobnosti 
 stanovuje Občanský Volební Zákon (OVZ), což je zákon nejen o volbách a 
 odvolávání VS, referendech, anketách, interpelacích, audiencích, 
 EVORAS, ... ale i zákon o návštěvách, pracovních povoleních, asylu cizinců, 
 uprchlíků z míst přímého ohrožení  života, asimilace a udělování občanství. 
 Tento zákon i jakékoliv změny musí být vždy povinně schválen(y) skrze OIRA 
 stejně, jako všechny ostatní zákony týkající se svobody, majetku, bezpečí a 
 zdraví OČR. 

7)  ČR je ryze sekulární stát maximalizující přímou demokracii, postavený na 
 ryze demokratickém, občanském principu, kde žádné náboženství ani  politická 
ideologie, ani jejich vyznavači a propagátoři, ani jiné skupiny lidí,  spolky, 
politické strany a hnutí, žádné partikulární skupiny ani neživé entity  nemají 
žádnou MOC nad OČR. Skutečnou a trvalou MOC sami nad sebou mají  jen OČR 
skrze RO, kteří určují znění SPPS. 

8) Jediným suverénem z definice demokracie i smyslu této občanské ústavy je 
 přímo LID, přesněji občané ČR, čili OČR.  Rozhodující OČR, čili RO jsou 
 svéprávní, osobně odpovědní a dospělí voliči ČR, tedy ctihodní OČR s 
 volebním právem, které automaticky získají OČR ve věku dovršení 18 roku 
 svého věku, zrozený z obou rodičů, kteří jsou oba OČR. Volební právo je 
 základním, nezcizitelným právem OČR, splňuje-li podmínky volebního práva 
 dané OVZ (věk, způsobilost k právním úkonům, schopnost nést osobní 
 odpovědnost, občanství ČR, …). Volebního práva nelze RO zbavit jinak, než v 
 souladu se SPPS, zejména ústavou (OÚ), OVZ, pouze jednotlivě, osobně a 
 pouze pravomocným rozhodnutím osobně odpovědným, RO voleným a 



 odvolatelným soudcem veřejné služby soudní. Věk kandidování do VS 
 definuje též OVZ. 

9) Suverenita státu se odvozuje od suverenity všech občanů a nikdy ne naopak. 

10) Není MOCi nad OČR bez odpovědnosti vůči OČR a naopak, není 
 odpovědnosti vůči OČR bez MOCi nad nimi. Není  MOCi nad OČR bez 
 jasné, jednoznačné a zřejmé opory v ústavě (OÚ). 
 
11) Ústava (OÚ) je trvale platná a nebo ji lze pouze měnit, nikoliv rušit: 
   Všeobčanským Objektivně Informovaným Referendem nevylučující 
 předběžnou Anketu, čili OIRA 

12)  Z textů SPPS čili ústavy, zákonů, vyhlášek, jakýchkoliv veřejných nařízení, 
 veřejných  smluv, … nikdy nesmí vyplývat a ani nevyplývá 
 moc/odpovědnost: 

 a) jakýchkoliv neživých  entit, tedy zejména neživého státu a institucí 
 veřejných služeb, budov, domů, chrámů, kostelů, mešit, a podobně. 
 
 b) jakýchkoliv nemaximálních kolektivních entit (politické strany, hnutí, 
 spolky, církve, náboženské a/nebo ideologické skupiny, instituce, soudy, 
 policie, armáda,  domobrana, … parlament, senát, ….) s výjimkou jediné: 

 Většina RO kteří jako jediní smí rozhodovat (přinejmenším alespoň právem 
 veta) s konečnou, závaznou a nejvyšší platností o všech SPOLEČENSKÝCH 
 PRAVIDLECH PRO SEBE (SPPS), které musí být vždy pro všechny OČR 
 rovné, čili  SPPS : ústavě, zákonech, vyhláškách, …  nařízeních …  a o všech 
 veřejných smlouvách, vnitřních i mezinárodních, neb právě na ně důsledky 
 jejich vlastních rozhodnutí dopadnou s plnou a rozhodující silou.) 

 (Pozn.:  Existuje pouze osobní odpovědnost, kolektivní odpovědnost nikdy 
 neexistovala, nelze ji nikdy uplatnit, stejně jako nikdy nelze uplatnit princip 
 kolektivní viny. Odpovědnost/moc neživých entit (tedy i IT) je  vždy zcela 
 vyloučená.) Tu mohou mít jen živí lidé). 
 
  

13) Listina Základních Práv a Svobod (LZPS) je součástí ústavy ve všech bodech, 
 ve kterých není s OÚ v rozporu. 



14)  NIC a NIKDO není nadřazen této Občanské Ústavě (OÚ) . Mezinárodní právo 
 i LZPS se uplatňuje, ale pouze tehdy, není-li v rozporu se zájmy OČR a/nebo 
 touto  Občanskou Ústavou (OÚ). 

 (Pozn.: LZPS nevznikla z ryzího mandátu našich občanů, proto se může 
 uplatnit jen tehdy, když není v rozporu s OÚ potvrzenou OIRA) 

15) Stát je  jen množina veřejných institucí ve službách a ve společném a 
 nedělitelném majetku OČR. Stát je rovněž IVS. 

16) Vlast je území ČR ve společném a nedělitelném vlastnictví (majetku) OČR. 

17) Trest smrti pro OČR se navždy zakazuje. Nejvyšším trestem pro OČR je 
 test odnětí svobody na doživotí. Pobyt ve vězení je vždy spojen s povinnou 
 prací, sloužící k udržování nápravných zařízení v chodu a k odškodnění obětí 
 zločinů. 

18)  Občanská ústava ČR (OÚ) je trojjediná a nedělitelná. Je nejvyšší 
 společenskou smlouvou mezi OČR, jediný nejvyšším zákonem nad OČR, 
 pouze a jen jimi skrze OIRA schváleným zákonem a je závazným základním 
 definitorem státu, jakožto množiny institucí veřejných služeb (IVS) definuje 
 jejich poslání, výhradně slouží pouze a jen všem OČR stejně a rovně. 
 Cizincům, kteří plně dodržují naše SPPS, poskytuje stát služby přiměřeně. 

 (Pozn.: Svévolné a/nebo, násilné a/nebo zákeřné a/nebo podlé zmocnění se 
 státu nebo libovolné IVS bez mandátu RO je zločin, (který je trestný čin) a 
 proti kterému mají právo OČR, jediní suveréni z OÚ beztrestně bojovat s 
 nejvyšším důrazem. I to je důvod, proč nikdy OČR nesmí být nikdy, nikým a 
 pod žádnou záminkou odzbrojeni !) 

19) Ústava (OÚ)  jasně určuje postavení ctihodných, svobodných a suverénních 
 OČR. Pouze ústava (OÚ) a zákony s ústavou povinně v souladu, které si sami 
 RO vytvořili a schválili a právo OČR boje za svobodu a dodržování SPPS 
 zaručují ochranu  svobody, majetku, zdraví, bezpečnosti a nezávislosti. 

  (Pozn.: Jsme inteligentní, moudří, zkušení, dospělí, svéprávní a osobně 
 odpovědní občané, nepotřebujeme nikdy žádné panovníky, mentory, vládce, 
 vládu, císaře, komisaře, … ale ani  otroky, vazaly, poddané, ani nic podobného. 
 To vyžaduje jen nesvéprávní a hloupí lidé. My máme vždy jen veřejné služby). 

20) Suverenita státu je odvozena pouze od suverenity OČR, nikdy ne naopak. 



21) Tato ústava (OÚ) ctí princip Retrográdní Subsidiarity, která dává právo, 
 nikoliv povinnost nižším správním celkům delegovat pravomoci/odpovědnost 
 na vyšší, již existující správní celek (např. na čtvrť, obec,okres, kraj, zem, stát). 
 Tím jsou zaručeny podmínky pro svobodný rozvoj tvůrčích sil, aby správní 
 kompetence/odpovědnost zůstávaly co nejblíže OČR, tedy na úrovni občanů, 
 rodin, obcí  nebo jejich částí, a předávaly se směrem k vyšší samosprávné
 (okresní, krajské, zemské, a/nebo k celostátní) správní úrovni jen v naprosto 
 nezbytných a zcela racionálních případech. Klasická Subsidiarita shora dolů je 
 možná vždy jen v případě schválení takového zákona RO skrze OIRA. 
 Subsidiarity se definují vždy a jen skrze OIRA schváleným zákonem. 

22)  Tato ústava zaručuje právo všech OČR společně i jednotlivě chránit 
 přirozenou  hodnotu a obsah pojmů rodina, rod, národ a vlast a nedopustit 
 jejich pokřivení a znevážení (Pozn.: Devastace a zotročení národa vždy začíná 
 útokem na jeho svobody, jazyk tradice, a na základní funkci rodiny.) 

23) Tato ústava zaručuje právo všech OČR společně i jednotlivě usilovat o 
 znovuobjevení skutečné minulosti svých národů a o nápravu zfalšovaných 
 výkladů svých národních dějin (Pozn.: Přepisování dějin je významnou složkou 
 manipulace s lidským vědomím a ovlivňování veřejného mínění.) 

24) Tato ústava (OÚ) zaručuje OČR, že ČR vždy bude spravována pomocí složené 
 (kompozitní) demokracie, přednostně přímé a podpůrně parlamentní, za použití 
 průběžného elektronického volebního systému EVORAS, zabezpečeného proti 
 zneužití, který bude tvořit páteř demokratického rozhodování a uspořádání 
 celé občanské společnosti. 

 (Pozn.: Volby politiků se musí konat pravidelně, periodicky, volby 
 rozhodujících úředníků RVS se musí konat neprodleně a vždy, když je 
 třeba, nebo byl-li RVS odvolán RO) Odvolávání politiků i RVS je možné 
 kdykoliv, je-li k tomu dostatečná vůle RO. 

25) Stát ČR tvoří jen občany chtěné, jimi placené instituce veřejných služeb, čili 
 IVS. Občané mají právo IVS navrhovat k založení, ale i  rušit, případně 
 modifikovat a to i změnami SPPS prostřednictvím OIRA. 

 

26)  Ortogonální systém Ministerstev a IVS tvořící Stát: 

  a) Ministerstvo Zákonodárství & VSZ (... Veřejná Služba Zákonodárná) 



 b) Ministerstvo Spravedlnosti & VSS (…  Veřejná Služba Soudní) 

 c) Ministerstvo Vnitra & VSV (… Veřejná Služba Výkonná) 

 d) Ministerstvo Informací & VSI (... Veřejná Služba Informační) 

 e) Ministerstvo Financí & VSF (… Veřejná Služba Finanční) 

 f) Ministerstvo Kontroly & VSK (… Veřejná Služba Kontrolní) 

 g) Ministerstvo Správy & VSSp (… Veřejná Služba Správní) 

Ministerstva slouží ke kontrole směřování plnění původních poslání jednotlivých 
IVS. Zodpovídají za hospodárné plnění poslání svých IVS i skrze OH a SECESE. 

IVS … jsou veřejné služby občanům ČR, které jim musí svobodný a smysluplný život 
jen usnadňovat, nikoliv komplikovat. I to spadá pod přísnou kontrolu jednotlivých 
ministerstev. Ministr osobně odpovídá i za tuto činnost a za zveřejňování výsledků. 

Ministerstvo je vždy ústavou ustanovený občanům služebný úřad, občany periodicky 
voleného a vždy odvolatelného voleného politika – ministra a jeho příslušné IVS. 
Periodicita je 4-letá. 

Počet občany odvolatelných zaměstnanců ministerstva nesmí nikdy překročit 15 lidí. 

Každé příslušné ministerstvo je zřízeno pro údržbu, kontrolu a dozor nad posláním 
příslušné IVS. 

Každé ministerstvo odpovídá za provádění a zveřejňování výsledků každoročních OH 
a SECESÍ. Ministerstvo vždy povinně spravuje SECESE OČR od příspěvku platu. 

 Ministr odpovídá za správné ústavní poslání jím kontrolované veřejné služby a ručí 
za to, že příslušná IVS slouží primárně a jen v zajmu všech OČR rovně a 
spravedlivě.  Ministr, člen rozhodujících NRČR, využívá svoji IVS v souladu se 
SPPS pro plnění aktuálních (naléhavých) úkolů NRČR. 

Každá IVS má svého občany voleného a občany kdykoliv odvolatelného Ředitele 
IVS, který je RVS. 

Za správný chod příslušné IVS odpovídá jednoznačně, osobně a trestně-právně 
odpovědně příslušný Ředitel IVS. 

Rada ministrů (7 ministrů s rozhodujícím hlasem + předseda s rozhodujícím hlasem) 
+ 7 ředitelů IVS s hlasem poradním tvoří Národní Radu ČR (NRČR). 

NRČR je výkonný orgán státní správy, (dříve „vláda“)  který koná bezprostřední, 
aktuální, naléhavá, strategická a neodkladná rozhodnutí ve věcech bezpečnostních, 



finančních a ekonomických, vždy však v souladu s Ústavou, SPPS a legislativou vždy 
primárně a především pro svobodu, bezpečí a blaho OČR. 

IVS je ústavou ustanovený úřad pro svobodu, bezpečí a blaho veřejnou službou OČR 
kdykoliv odvolatelných a vždy volených VS. 

IVS mohou vznikat a zanikat jen skrze zákon schválený OIRA. 

Ministři jsou politici, periodicky (každé 4 roky společně s celou rozhodující částí 
NRČR a jejím předsedou) RO volení RVS, členové NRČR, a jejich ministerstva 
pracují na úkolech pro zajištění svobody, bezpečí a blaha občanů ČR, které jim 
zadává ústava a na úkolech, které jim zadává jejich ministr. Úkoly vyplývající přímo 
z ústavy mají přednost. Příslušný ministr a/nebo PNRČR smí podat návrh tohoto 
ředitele IVS odvolat. O jeho setrvání, nebo odvolání rozhodují však vždy, jen a 
výhradně občané  ČR v OIRA. 

 
a) Ministerstvo Zákonodárství & VSZ (... Veřejná Služba Zákonodárná) 

 Ministerstvo Zákonodárství provádí dozor nad posláním VSZ. 

 Za plnění ústavního poslání VSZ odpovídá ministr. 

 Jeho kanceláří je ministerstvo.   

 Za bezchybný provoz VSZ odpovídá Ředitel VSZ. 

  VSZ je veřejná služba pro OČR, která má na starosti spravedlivou, 
 srozumitelnou, všem snadno dostupnou, kompaktní a pokud možno 
 minimální legislativu.   

 Zaměstnanci VSZ zajišťují veškerou podpůrnou službu OČR v oblasti 
 zákonodárství, aby sami občané mohli navrhovat změny, vznik i zánik 
 všech SPPS (zákonů, veřejných nařízení, vyhlášek, veřejných smluv), vyjma 
 ústavy. Ústavu (OÚ)  mohou občané jen měnit, bude-li zachován princip 
 homogenity, jednoznačnosti a srozumitelnosti práva (& legislativy) a co 
 nejvyšší míry Objektivně Informované Přímé Demokracie (OIPD). Tuto 
 homogenitu musí hlídat i Ústavní Soud (ÚS) a Parlament. Veřejní Služebníci 
 ÚS mají povinnost napomáhat občanům ke změnám, rušení i vzniku zákonů a 
 ke změnám Ústavy. Stejně tak i periodicky volení zaměstnanci občanů ČR v 
 Parlamentu, čili  Senátoři v  Senátu (S) a Poslanci v Poslanecké Sněmovně 
 (PS).  Parlament smí navrhovat rušení, změny i vznik zákonů. O jejich 
 platnosti však vždy rozhodují RO skrze OIRA. 



 VSZ vede povinně  Databáze ústavy, zákonů, veřejných nařízení a veřejných 
 smluv. Tyto Databáze povinně disponují nástroji umělé inteligence usnadňující 
 plné a správné porozumění těmto dokumentům i laikům. 

 VSZ trvale sleduje EVORAS a připravuje vše potřebné pro hladký vznik, zánik 
 a úpravy zákonů, včetně změn Ústavy. 

  VSZ spolu s  VSS, VSI a s Občanskými Komisemi spoluorganizuje a zajišťuje 
 OIRA, kde hlasují RO.   

 VSZ má pomocnou, periodicky obměňovanou pracovní složku spravedlivé 
 legislativy:  Parlament 

 Ten se skládá z periodicky volených a vždy odvolatelných RVS: 

 i) Senátu (S), (počet občany skrze EVORAS přímo RO volených politiků 
 dosavadním způsobem a RO odvolatelných senátorů. Je shodný s počtem 
 vyšších správních celků, tedy krajů, (současně 14)) a jehož poslání je dozor nad 
 legislativou. Senát má právo neprodleně zakázat chybné a/nebo nespravedlivé 
 interpretace zákonů, byly-li by v rozporu s Ústavou, zdravým rozumem a 
 všeobecně  uznávanou  mravností a spravedlností. Tento dozor vykonávají 
 senátoři v soustavném,  povinném přímém kontaktu s OČR, kteří jim posílají 
 návrhy změn legislativy nebo jejich interpretací pro Ústavní Soud, které 
 získali z petic, přímo písemně a/nebo od občanů ČR skrze EVORAS. 

 ii) Poslanecké Sněmovny (PS), (počet občany přímo volených politiků, 
 vždy odvolatelných skrze EVORAS poslanců, je shodný s počtem okresů, 
 (současně 76)). Posláním Poslanecké sněmovny je pomoc s rušení, 
 vznikem a změnami zákonů, veřejných nařízení a veřejných smluv, včetně 
 změn Ústavy. 

 Zaměstnanci občanů ČR pracující v (S) ani (PS) ani v jiných IVS nerozhodují 
 nikdy s konečnou platností a samostatně o Ústavě, zákonech, veřejných 
 nařízeních,  veřejných smlouvách. Vždy konečnou platnost předkládané změny 
 Ústavy, zrušení, vznik nebo změna zákona, veřejného nařízení a veřejné 
 smlouvy vyžaduje potvrzení platnosti skrze OIRA. 

  

b)  Ministerstvo Spravedlnosti & VSS (… Veřejná Služba Soudní) 

 Ministerstvo Spravedlnosti provádí dozor nad posláním VSS. 

 Za plnění ústavního poslání VSS odpovídá ministr. 



 Jeho kanceláří je ministerstvo.   

 Za bezchybný provoz VSS odpovídá Ředitel VSS. 

 Ministr Spravedlnosti tuto VSS kontroluje, sleduje, hodnotí a může ji i 
 úkolovat. Nikoliv  však rozhodovat (nebo ovlivňovat soudce) v jednotlivých 
 kauzách. Za rozsudek odpovídá vždy osobně odpovědně OČR volený a 
 kdykoliv OČR odvolatelný soudce. 

 VSS zajišťuje spravedlivé a nezávislé soudní rozhodování osobně 
 odpovědných, občany volených a neprodleně odvolatelných soudců 
 pracujících ve VSS. 

 Veřejná Služba Soudní je: 

 Ústavní Soud … kde ústavní soudci (7 zkušených soudců věk nad 40 let 
 volených přímo RO skrze EVORAS na 7 let a kdykoliv RO odvolatelní) mají 
 povinnost jednomyslně a osobně odpovědně rozhodovat ve věcech 
 homogenity Ústavy a SPPS).  Musí také zejména aktivně dozorovat a 
 napravovat prioritu ústavy před ostatnímu zákony a rozhodovat a napravovat 
 nejasnosti a rozpory v legislativě. Jak obecné, tak v konkrétních případech.
 Ústavní Soud … může zrušit rozsudek i  kteréhokoliv Odvolacího Soudu, tedy 
 i nejvyššího odvolacího soudu, shledá-li jej odůvodněně neústavní. 

 Všechny soudy se musí řídit: Ústavou, zákony a rozhodnutími soudu 
 ústavního. 

 Nejvyšší Odvolací Soud  … rozhoduje s konečnou platnosti odvolání 
 účastníků řízení nižších Odvolacích Soudů. 

 Odvolací Soudy … řeší odvolání soudních rozhodnutí Oblastních Soudů 

 Oblastní Soudy ... (zemské, krajské, okresní) a obecní (obec, čtvrť) 

 VSS povoluje/zamítá policii aktivity, které dočasně a krátkodobě mohou 
 narušit občanská práva OČR důvodně podezřelých osob a/nebo skupin, jako 
 jsou zatýkání, vazba nad 48 hodin, odposlechy, narušení domovní nebo bytové 
 svobody a intimity, domovní prohlídky a jiná výjimečná opatření policie, jinak 
 přísně chráněná ústavou (OÚ). Nikdo jiný než policisté nesmí tato výjimečná 
 opatření provádět. VS záchranných sborů smí dočasně a jen na nezbytně 
 krátkou dobu vniknout kamkoliv, kde musí zasahovat a kde by hrozilo 
 nebezpečí z prodlení pro osoby a/nebo majetek. VS záchranných sborů jsou 



 vázáni mlčenlivostí o poznatcích z takových proniknutí stejně jako policisté, 
 kteří poznatky smí použít jen pro vyšetřování trestné činnosti. 

 Katastr nemovitostí ... má povinnost evidovat, dokumentovat a ochraňovat 
 nemovitý osobní i společný majetek OČR. 

 Katastr nemovitostí je trvale a veřejně k dispozici všem IVS a OČR. 

 Posláním soudů je naplňování spravedlnosti ve smyslu ústavy, práva, zákonů, 
 legislativy a dobrých mravů. 

 c)  Ministerstvo Vnitra & VSV (… Veřejná Služba Výkonná) 

 Ministerstvo Vnitra provádí dozor nad posláním VSV. 

 Za plnění ústavního poslání VSV odpovídá ministr. 

 Jeho kanceláří je ministerstvo.   

 Za bezchybný provoz VSV odpovídá Ředitel VSV. 

 Mimo Ministerstvo Vnitra stojí Národní Rada ČR  (NRČR)… („rada 
 ministrů“ + 7 ředitelů IVS s hlasem poradním). Je to výkonný orgán státní 
 služby občanům ČR (dříve „vláda“) stojící nad všemi ministerstvy. Rozhoduje 
 vždy a jen jednomyslně a vždy v souladu s Ústavou. NRČR však nestojí přímo 
 nad IVS, ale jen skrze ministry. 

 NRČR se skládá ze všech ministrů a ze všech ředitelů všech IVS a svého 
 občany voleného a kdykoliv odvolatelného předsedy (PNRČR). 

 Jde tedy o 15 občany volených a vždy odvolatelných ctihodných občanů ČR, 
 RVS. 

 VSV … Veřejná Služba Výkonná je: 

 Policie (obecní, oblastní, státní, speciální (dopravní, protiteroristická, 
 ekonomická, …) za jednotlivé policie odpovídají její ředitelé. 

 Nejvyšší velitel celé policie je osobně odpovědný PNRČR. 

 Národní Domobrana (ND) (dříve „armáda“). Nejvyšší velitel ND je osobně 
 odpovědný president ČR. 

 Komunální Domobrany (KD) s právem přednostní audience u kteréhokoliv 
 VS. Jsou volené, odvolatelné a odpovědné přímo a jen občanům komunity 
 (obce, čtvrti).Pracuji v souladu s OÚ. 



 V případě Národního Ohrožení (NO) (hrozba války, válka, přírodní katastrofy, 
 nedostatky energií, potravin, ochranných pomůcek, hlad, kosmická, toxická 
 ohrožení, pandemie, nebezpečí kyber-útoků, terorismus, …) PNRČR seznámí 
 neprodleně s hrozícími riziky NRČR a neprodleně všichni začnou pracovat na 
 minimalizaci negativních důsledků NO případných (i BIS) avizovaných 
 hrozeb OČR, jejich svobodě, bezpečnosti a majetku. Stejně tak povinně koná v 
 součinnosti s NRČR i President ČR a Národní Domobrana. 

  KD spolupracuje nezávisle a dobrovolně v teritoriu své obce, nebo čtvrti. 

 K minimalizaci rizik, hrozeb a ztrát ctihodným občanům ČR slouží i vždy jen 
 dočasný, rozvážný a logický Krizový Plán (KP), schválený v dobách klidu 
 parlamentem a povinně potvrzený občanským OIRA. KP smí platit jen 
 dočasně, co nejvíce citlivě k lidským právům, ekonomice, soukromému 
 podnikání a nejdéle jen na dobu 100 dní. Je-li odůvodněně nezbytné jeho 
 prodloužení doby platnosti nad 100 dní, je nezbytné nové schválení jeho 
 platnosti přímo občany ČR v OIRA. Není-li tento mandát prodloužení KP 
 přímo od OČR, získán, KP přestává okamžitě platit a nelze se na něj 
 odvolávat. President je rovněž osobně, trestně právně odpovědný za to, aby  se 
 negativní dopad případných rizik a hrozeb na OČR, jejich svobodu, majetek a 
 bezpečnost  minimalizoval, nebo dokonce zcela eliminoval. Veřejná Nařízení 
 KP musí být minimální možná, smysluplná, jasná, stručná, logická a zcela 
 srozumitelná v duchu ústavy a citlivá k lidským právům OČR. 

 Zneužití stavu NO a KP je trestný čin svévolného porušení ústavy a jako každé 
 jiné svévolné porušení a zneužití ústavy musí být stíháno, souzeno a po zásluze 
 konkrétní vinící, (zejména i z řad VS) potrestáni. Intriky, rabování, ničení 
 majetku a nelegální násilí, neloajalita kohokoliv ke všem OČR a jejich 
 oprávněným zájmům v době NO se trestají horní sazbou trestního zákoníku 
 jakožto zločiny obzvláště zavrženíhodné. Svoboda, bezpečí a majetek OČR 
 musí být nadále i v době NO maximálně možným a citlivým způsobem 
 chráněné. 

  OČR se musí včas a správným způsobem, (nepanickým, ale odborně 
 fundovaným) o relevantních hrozbách dozvědět přinejmenším a  neprodleně od 
 PNČR a Presidenta ČR, aby se na případnou hrozbu mohli včas a dobře 
 připravit. 



 Součástí VSV je i Civilní Obrana, jejíž poslání je ochrana civilistů před 
 relevantními hrozbami. Velitelé CO jsou přednostně vysloužilými vojáky 
 Národní Domobrany, nebo lidé s branně bezpečnostním výcvikem. 

 

d)  Ministerstvo Informací & VSI (... Veřejná Služba Informační) 
 
 Ministerstvo Informací provádí dozor nad posláním VSI. 
 
 Za plnění ústavního poslání VSI, zejména za pravdivost a úplnost informací 
 pro OČR a IVS odpovídá ministr. 

 Jeho kanceláří je ministerstvo.   

 Za bezchybný provoz VSI odpovídá Ředitel VSI. 
 
 VSI : 
 
 α) Zvláštní složkou VSI je BIS (Bezpečnostně Informační Služba) občanů ČR 
 
  BIS má poslání povinně sbírat, archivovat a neprodleně předávat aktuální data,  informace z 
domova i ze zahraničí o jakýkoliv hrozbách (terorismu, pandemii,  seismické aktivitě, hrozby z 
kosmu, narušování naší státní hranice, hrozba  teroristického, nebo jakéhokoliv jiného útoku, 
kybernetické hrozby, zneužití  AI, automatů, hrozba války, ilegální imigrace, útok na podstatu přímé 
 demokracie, ohrožení ústavních funkcí EVORAS,  IVS …) intriky a hrozby  proti PNRČR 
a/nebo proti presidentovi ČR. 

 β) Provozuje veřejné oficiální informační státní televize VSI, oficiální  informační státní rozhlas 
VSI, oficiální informační internetové stránky  VSI, či jiná hromadně dostupná média, kde povinně 
aktualizuje a prezentuje  nezavádějící, pravdivé a úplné informace důležité pro svobodu, bezpečnost 
a  ochranu majetku OČR. 

 γ) Spravuje veřejné, oficiální, objektivní informační servery vybavené  podpůrnou AI ohledně 
bezpečnosti, zdraví, vědy a techniky, ekonomiky a  financí, ... 

 δ) Povinně, veřejně dostupně, v úplném, přímém přenosu vysílá, dokumentuje  a archivuje v 
databázi s podpůrnou AI všechny nesestříhané a neupravené  občanské rozpravy týkající se OIRA. 
 
 ε)  Povinně, veřejně dostupně, v úplném, přímém přenosu vysílá, dokumentuje  a archivuje v 
databázi s podpůrnou AI všechny nesestříhané a neupravené  dokumenty o přednostních audiencích 
KD u libovolných VS. 
 
 ζ)  Povinně, veřejně dostupně v úplném, přímém přenosu vysílá, dokumentuje a  archivuje v 
 databázi s podpůrnou AI všechny nesestříhané a neupravené  pořady NRČR o bezpečnosti a 
zdraví občanů. 
 
 η)  Povinně, veřejně dostupně aktualizuje, upgraduje, dokumentuje a archivuje  databáze s 
 podpůrnou AI všech IVS, jejich poslání, strukturu, mapu  odpovědností, pravomocí, povinností a 



oprávnění jednotlivých VS včetně  veřejných komunikačních kontaktů na ně. (minimálně: služební 
telefon,  služební e-mail a adresa sídla IVS, kde pracuje a musí být k zastižení. 
 
e) Ministerstvo Financí & VSF (… Veřejná Služba Finanční) 

 Ministerstvo Financí provádí dozor nad posláním VSF. 
 
 Za plnění ústavního poslání VSF odpovídá ministr. 

 Jeho kanceláří je ministerstvo.   

 Za bezchybný provoz VSF odpovídá Ředitel VSF. 

 Národní měna je stejně jako vlast a stát majetkem všech občanů ČR v  bezpodílovém 
spoluvlastnictví. Plní úlohu stabilní hodnotové měny, oběživa i  depozita. 

 Ministr Financí spolu s Ministrem Veřejné Služby Kontrolní a Správní  dozírají na 
správné ústavní použití národní měny. Za kvalitu národní měny  (nulová inflace v dlouhodobém 
průměru) osobně ručí Guvernér ČNB který je  současně Ředitelem České Národní Banky (ČNB). 
 Veřejné dluhy, dluhopisy, půjčky, deficity jsou striktně zakázány. 
 ČNB emituje peníze podle výkonnosti ekonomiky a pro státní správu. Vždy  však s cílem 
udržet inflaci na nule. Veškeré daně se tudíž pro občany ČR  zcela  a neprodleně ruší a  trvale 
zakazují. Úspory díky nulové inflaci nikdy  nesmí klesat na své hodnotě. Finanční sycení IVS 
nikdy nesmí ohrozit  podmínku nulové inflace Národní Měny. V případě Národního Ohrožení smí 
 VSF vypisovat dobrovolné finanční sbírky a výjimečně a se souhlasem RO  skrze OIRA 
emitovat peníze na obranu, které ale neohrozí dlouhodobou (10-ti  letý průměr) nulové inflace. V 
případě NO pracují OČR na své záchraně  dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu protože chrání 
svůj život, svoji  bezpečnost a svůj majetek. 
 
  Povinností VSF je udržovat stav národních financí bez inflace/deflace a vždy  dostatek 
hotovosti (bankovek a/nebo mincí). 
 
 Za nulovou inflaci +/- 0,5% v klouzavém desetiletém průměru odpovídá  OČR  volený 
Guvernér ČNB, periodicky volený na 10 let a kdykoliv  odvolatelný pouze občany ČR. Bankovní 
Rada ČNB je občany periodicky  volena po  5-ti letech.  Bankovní Rada ČNB (jediné legální 
emisní banky  občanů ČR) rozhoduje  jednomyslně, osobně odpovědně, přičemž guvernér 
 ČNB má vždy nejvyšší právo veta nad každým rozhodnutím Bankovní Rady  ČNB o stabilitě 
Národní Měny (inflaci). 
 
 
f) Ministerstvo Kontroly & VSK (… Veřejná Služba Kontrolní) 

  Ministerstvo Kontroly provádí dozor nad posláním VSK. 

 Za plnění ústavního poslání VSK odpovídá ministr. 

 Jeho kanceláří je ministerstvo.   

 Za bezchybný provoz VSK odpovídá Ředitel VSK. 

 VSK kontroluje a nařizuje nápravu hospodaření: 
  
 α) u všech IVS, včetně kanceláře presidenta ČR a NRČR. 



 
 β) Navrhuje PNRČR a Presidentovi  a současně i všem OČR                       
nápravná opatření, včetně odvolání kterýchkoliv VS z důvodu špatného        hospodaření s 
veřejnými prostředky a/nebo špatného plnění pracovních       povinností. Tato opatření a jejich 
realizaci  kontroluje a zveřejňuje. 
  
 γ) Kontroluje plnění secesí od platu VS a opatření OH. 
 
 δ) Spoluorganizuje a kontroluje (OH) občanská hodnocení jednotlivých IVS a      VS. 
 
 ε) Povinně, pravidelně, neodkladně, pravdivě a úplně informuje a reportuje       o svoji 
činnosti a výsledcích práce přímo OČR skrze VSI a vlastní               internetové stránky. 
 
 ζ) Povinně a prokazatelně upozorňuje PNRČR a Presidenta ČR na svá       zjištění. 
 
 
g) Ministerstvo Správy & VSSp (… Veřejná Služba Správní)   

 Ministerstvo Správy provádí dozor nad posláním VSSp. 
 
 Za plnění ústavního poslání VSSp odpovídá ministr. 

 Jeho kanceláří je ministerstvo.   

 Za bezchybný provoz VSSp odpovídá Ředitel VSSp. 

 

 VSSp: 

 α) Řeší stížnosti občanů ČR na konkrétní IVS a konkrétní VS 

 
 β) VSSp spravuje společný, veřejný majetek všech občanů ČR (komunikace,  
  silnice, sítě energetické, informační, … , vodu, vodotoky, vodonádrže,  
  jezera, nerostné bohatství, čistotu vody, prostředí i ovzduší, veřejné  
  budovy a stavby,  věznice, vojenské i policejní stavby a vybavení,  
  ministerstva a vybavení IVS, … Vzduch nesmí být nikdy zpoplatněn. 
  Voda z vlastního pozemku nesmí být nikdy zpoplatněna, pouze její  
  veřejná distribuce, je-li požadována. Veřejná správa může odběry vody 
  z vlastního pozemku výjimečně, dočasně a racionálně spravedlivě  
  regulovat, ale jen v případě jejího vážného a prokazatelného nedostatku. 
  Přednost před regulací veřejnou správou má dohoda sousedů. 
 
 γ) VSSp provozuje, spravuje, udržuje a zabezpečuje v bezchybném trvalém  
     chodu EVORAS a přístupy k němu. (občanů ČR, VP a VP s aktivním  
     klíčem). 
  



  δ) Organizuje a podporuje občany v nápravách nespravedlností, včetně        opatření 
vyplývajících ze SECESE a z OH jednotlivých IVS a VS. 

 ε) Spravuje a řídí výběr a střádání OČR na vyhrazené fondy: důchody,       sociální a 
zdravotní pojištění. Přitom  odpovídá za včasnou a          správnou distribuci 
plateb důchodů z povinného důchodového         pojištění, povinného sociálního pojištění a 
povinného nemocenského          pojištění. 

  Součástí VSSp je i Statistický a Matriční úřad, všechny obecní Matriky   a 
evidence občanů pro EVORAS. Pro propojení osob a jejich majetku   má VSSp přednostní 
plný přístup do katastrů nemovitostí VSS a naopak   VSS má pro tentýž účel přednostní plný 
přístup k evidenci občanů VSSp. 

  Tyto databáze jsou sice fyzicky i prostorově oddělené, střežené a    
 spravované, ale navzájem jsou technicky propojené. (Pozn.: Propojené    světlovodem, 
přes satelit, ... a dostupné ze stejného počítače). 

  Plný přístup k oběma těmto databázím mají i policisté vyšetřující    trestnou 
činnost a tyto databáze jsou napojeny na jejich speciální    bezpečnostní policejní databázi 
s AI sloužící předcházení a objasňování   trestné činnosti. K této databázi s AI mají přístup i 
pracovníci BIS. 

  _______________________________________  

 
Poznámky pod čarou, které se mohou objevit ve výkladu ústavy: 
 
Je žádoucí, aby ústava byla vystavěna tímto algebraickým systémem: 
 

•  definicemi 

• postuláty a axiómy 

• větami 

• důkazy vět 
 
Přičemž postuláty, axiómy a důkazy vět mohou být součástí Výkladu Občanské 
Ústavy. Definice a věty musí být přímo v Občanské Ústavě. 
 

• aby si OČR byli plně vědomi, že stát ČR, ani žádná IVS nemá duši, čest, 
zájmy, soucit, hanbu, odpovědnost, povinnost, právo ani moc, protože je to jen 
neživá instituce, jen virtuální entita, pouhý virtuální konstrukt, nic co umí nést 
konkrétní (osobní) odpovědnost, a že odpovídat za svá rozhodnutí a činy musí 
vždy jen volení a odvolatelní, osobně odpovědní jednotliví pracovníci v IVS, 
zaměstnanci OČR, veřejní služebníci (VS a RVS) 



 

• aby veřejná služba, odpovědnost a moc byly vždy v rukou jednotlivých veřejných 
služebníků, kteří budou osobně trestně odpovědní za následky svých 
rozhodnutí a činů, včetně osobní hmotné odpovědnosti (Musí být ze zákona povinně 

pojištěni.) 
 

• aby všechny instituce veřejných služeb IVS byly občany dobrovolně chtěné a 
minimalistické, jen tak bude jejich finanční podpora ze strany veřejnosti široce 
akceptovaná 

 

• aby pověření veřejní služebníci ve všech IVS povinně vedli veřejné 
transparentní účetnictví o hospodaření, investicích, majetku a platech 
zaměstnanců v příslušné instituci, neboť zaměstnavatelem těchto veřejných 
služebníků a majitelem a výhradním sponzorem těchto institucí jsou OČR, kteří 
mají právo být informováni, jak se s jejich majetkem hospodaří 

 

• Je možná varianta, že se všechny, nebo většina daní zruší a peníze pro IVS (a 
potažmo pro VS a RVS) budou generovány emisemi národní banky za přísných 
pravidel trvale udržitelné životní úrovně OČR a nulové inflace. 

 

•  Budou-li existovat daně, tak aby platby za veřejné služby, tedy pro IVS, pokud 
vůbec budou nutné, byly vybírány na úrovni obcí a byly omezeny shora vždy 
jen do 15% osobních příjmů občanů s trvalým bydlištěm v dané obci a vždy 
jen do 15% čistého zisku podnikatelských subjektů, který byl vytvořen na 
území dané obce, bez ohledu na sídlo firmy. Vytváří-li se zisk ve více 
lokalitách, jsou tyto daně proporcionální. Osobně odpovědný za odvedení daně 
ze zisku firmy je vždy majitel, nebo všichni majitelé společně. 

 

• aby kterýkoliv občan měl možnost odmítnout platbu za veřejnou službu 
konkrétního jednotlivého veřejného služebníka formou snížení jeho platu o 
poměrnou část připadající na dotyčného občana či firmu, tzv. secese (Tuto 
drobnou finanční částku, kterou lze přesně vyčíslit, pokud se bude brát v úvahu 
ohraničené časové období, např. v rámci jednoho měsíce, občan či firma 
nedostanou zpět, ale je přesměrovaná do určeného, nejlépe dobročinného 
fondu.) 

 



• aby byly přímo ústavou zakázány veškeré veřejné dluhy, ústavou 
nezastropované daně, úroky, inflace, cla, kvóty, dotace, pokud to nebudou 
odvetná opatření vůči cizině 

 

• aby veškerý veřejný majetek OČR byl natrvalo v bezpodílovém 
spoluvlastnictví všech jejích občanů 

 

• aby veřejní služebníci měli za úkol chránit naši svobodu, život a zdraví, 
nedotknutelnost území, na němž přebýváme, životní prostředí a veškeré 
přírodní zdroje na tomto území, náš společný i soukromý majetek a naše 
společenské uspořádání přímé demokracie a naši nenásilnou kulturu 

 

• aby veřejní služebníci neobtěžovali a neotravovali občany ani podnikatelské 
subjekty násilím vnucovaným a téměř nikým nevyžádaným „dobrem“, natož 
zlem, neboť jejich úkolem je pouze občanům sloužit 

 

• aby veřejní služebníci nepoužívali preventivní tresty za činy bez oběti, ale 
důsledně eliminovali skutečnou kriminalitu, zejména krádeže, loupeže, 
vydírání, únosy, vraždy, genocidu, násilné uchopení moci a jiné odporné 
zločiny 

 

• aby OČR měli pomocí nástroje «Občanské hodnocení veřejných služeb» (OH) 
pod neustálou všeobčanskou kontrolou veškeré IVS včetně zákonodárství, 
soudnictví, veřejného zdravotnictví, vědy, školství, finančnictví, pojišťovnictví, 
důchodového a sociálního zabezpečení, a mohli tak účinně bránit jejich 
zneužití proti sobě samým 

 

• aby veškeré společenské vztahy a veřejná služba zákonodárná i soudní byly 
postaveny na hodnotové posloupnosti: 

•  mravnost (dobrá morálka)→ 

•  spravedlnost→ 

• právo→ 

•  legislativa 

 



• presumpce neviny: aby se vždy na obviněného pohlíželo jako na nevinného, 
dokud mu nebude u soudu dokázána vina (povinná a vždy uplatňovaná 
presumpce neviny vždy musí být dodržena) Výjimku z presumpce  neviny tvoří 
služba v IVS. Na práci v IVS neexistuje právní nárok, ale jen mandát od 
občanů. 

  

• aby legislativa ČR zcela vylučovala uplatňování principu kolektivní viny, 
stejně jako principu kolektivní odpovědnosti, neúplných a nejednomyslných 
skupin lidí 

 

• aby nebyla možná zpětná platnost (retroaktivita) zákonů, promlčení zločinů, 
vydržení majetku a jiné narušování a znejisťování mírumilovného a tvůrčího 
života OČR 

 

• aby jakékoliv vlastní či cizí zákony, veřejné smlouvy včetně mezinárodních a 
jiné právní dokumenty nemohly být nadřazeny naší ústavě a aby Listina 
Základních Práv a Svobod byla součástí našeho ústavního pořádku, pokud 
nebude v rozporu s naší ústavou, stejně jako kterákoliv jiná právní norma 

 

• aby občanství ČR, které znamená kromě jiného také rovné spolupodílnictví na 
společném majetku všech OČR, nemohlo být udělováno či rozdáváno bez 
jednoznačného souhlasu RO a přísného, důsledného a podrobného ověřování 
loajality a záruky bezproblémového splynutí (asimilace) cizince s OČR 

  

• aby na občanství ČR mělo automaticky právní nárok pouze dítě zrozené z 
rodičů, kteří oba mají občanství ČR, všechny ostatní případy aby podléhaly 
povinnému procesu důsledného ověřování bezpečnosti, bezpodmínečné 
loajality a plné asimilace s OČR, naší ústavou, právem, legislativou, kulturou, 
zvyky a dobrými mravy. 

 

• aby ústava a instituce veřejných služeb s plnou rozhodností bránily 
nezákonnému vstupu cizinců na území našeho státu, jeho osídlování, 
uplatňování cizích zvyků, práva, náboženství, ideologií a chování, ať už jsou 
záminky k tomu jakékoliv. 

  



• aby OČR měli právo bránit svoji vlast i stát všemi dostupnými prostředky 
včetně použití střelných zbraní a různých obranných zbraňových systémů 

  

• aby ústava výslovně určovala, že ctihodní OČR nebudou nikdy odzbrojeni a 
nebude jim zakazována ani komplikována (sebe)obrana jejich práv a svobod, 
života, zdraví a majetku svého i ostatních osob blízkých. 

 

• aby sankce veřejných služebníků vůči občanům i podnikatelským subjektům za 
přestupky či porušení zákona, budou-li nezbytné, byly vždy stupňovité, zkraje 
mírné,  postupně se zvyšující, počínající domluvami, napomenutími, záznamy 
v databázi přestupků a zločinů, a končící vícestupňovým vězeňstvím, vždy s 
povinností pracovat, v případě cizinců vyhoštěním. 

 

• aby trest smrti pro OČR byl navždy vyloučen jako morálně nepřijatelný, 
nespolehlivý, nejistý, stejně jako nejrůznější formy psychického a fyzického 
týrání a mučení. 

  

• aby žádné politické strany, hnutí, spolky, náboženské, ideologické a jiné 
zájmové skupiny nikdy neměly žádnou veřejnou moc, nesměly být vydržovány 
ani podporovány z veřejných finančních prostředků ani skrytými penězi a dary 
kohokoliv, ale vždy jen transparentně a adresně dobrovolnými finančními dary 
jednotlivých OČR, omezenými v průběhu jednoho roku do maximální celkové 
výše 5% průměrného platu v soukromé sféře v minulém kalendářním roce. 

 

• aby kandidování na funkcí v IVS, volby, odvolávání, petice, občanské rozpravy 
na různá témata, občanská hodnocení veřejných služeb a referenda všeho druhu 
bylo možné a snadné OČR uskutečnit skrze elektronický volební systém  
EVORAS. 

 

• aby každý ctihodný OČR  měl právo občanského dotazování (interpelace)  a 
občanské návštěvy (audience) libovolného veřejného služebníka bez jakékoliv 
neodůvodněné předfiltrace, zdržování a omezení a aby toto právo náleželo 
přednostně Komunální (obecní) Domobraně 

   



• aby veřejní služebníci VS povinně udržovali pro odbornou i laickou veřejnost 
elektronické databáze a expertní systémy práva, bezpečnosti, krizových plánů, zdraví, 
vědy, techniky a podobně, a ručili za jejich správnost. 

 

• Přechod od dnes již zastaralé, zkorumpované  a hlavně vždy zkorumpovatelné 
a výslovně nebezpečné pseudo-demokracie zastupitelské vede skrze 
demokracii smíšenou, čili kompozitní (= zastupitelská demokracie s 
výraznými prvky demokracie přímé : OIRA, EVORAS, Odvolatelnost všech 
RVS … úředníků i politiků přímo občany např. skrze OIRA & EVORAS, 
občanské veto nad jakýmikoliv změnami ústavy, nad zákony, veřejnými 
nařízeními (vyhláškami, dekrety, ….)  a veřejnými smlouvami.) k OIPD kde 
vše podstatné vždy s konečnou platností rozhodují jen občané ! 

 

• Ústava, všechny zákony, veřejná nařízení, veřejné smlouvy musí vždy OČR 
umožňovat změnu skrze OIRA. 

 

• Ústava, zákony týkající se svobody, bezpečnosti zdraví a majetku občanů 
( společného, veřejného i soukromého) musí vždy podléhat povinnému 
schválení v OIRA skrze EVORAS, jinak jsou neplatné ! 

 

• Právo beztrestné občanské neposlušnosti: Právo každého občana odůvodněně 
a jednorázově nesplnit zákon, neuposlechnout veřejná nařízení, rozkazy 
(zejména osobně odpovědní: vojáci Národní domobrany, členové 
Komunálních domobran, policajti, BIS, dozorci, ...) , které vedou ke krajní 

nouzi a/nebo k rozporu s vlastním svědomím a/nebo k rozporu s vlastní ctí a/nebo k 
rozporu s osobní důstojností, o čemž smí výhradně rozhodovat vždy jen každý sám 
za sebe, neb odpovědnost nese také každý jen sám za sebe !!!! 

(Rozhodnutí o odvolání „takto neposlušného veřejného služebníka“ je možné jen 
skrze EVORAS (OIRA). I na žádost jeho nadřízených. To za trest není považováno, 
ale pouze za opatření. 
 

• Princip kolektivní odpovědnosti je z důvodu rozporu s nepřijatelným 
principem kolektivní viny vždy a zcela nepřípustný ! 

 



• Kdokoliv vyžaduje cokoliv od státu občanů ČR, má i povinnosti pro stát 
občanů ČR konat potřebné. Porušování ústavy, zejména ve zločinném 
spolčení (zejména zneužitím veřejné moci) jest zločinem nejtěžším. 

 

• Posláním ministerstev je především vysoce efektivní tlumočení požadavků 
občanů ČR a následné úkolování IVS. 

 

• Posláním parlamentu (obou výrazně redukovaných komor) je především 
odpracování rušení, změn a vznik nových zákonů podle přání ctihodných  
občanů ČR. 

 
Janečkův systém  D21: https://www.participace21.cz/  (Decision 21) by byl ke zvážení pouze a jedině za 
zcela jiných, skutečně demokratických podmínek … (existence OIPD, EVORAS, OIRA, volení a kdykoliv 
odvolatelní veřejní služebníci, ...) ... než momentálně platí ve stávajícím ústavním pořádku a jež platí pro 
stávající volební legislativu ! Jinak rozhodně ne, zejména ne z důvodu nespravedlivé dominance 
neobjektivních médií, nespravedlivé a nedemokratické MOCi mafiánů, miliardářů, rozhodujících úředníků 
a před-filtrovaně zvolených politiků … atd. !!! Bez Veřejné Služby Informační, s jasnými pravidly, která 
by byla pod plnou a transparentní občanskou kontrolou, není tento „Janečkův“ systém bezpečný a nemusí 
vyjadřovat vůli většiny, je-li občanstvo možno zmanipulovat, což ve stávajícím nedemokratickém systému 
lze snadno! 
 
Zvažme, zda ctihodný, občany volený a občany kdykoliv odvolatelný soudce by směl za konkrétních 
podmínek nařídit opatření: k odejmutí nevychovávaných a neopečovávaných dětí, vyhoštění nebo izolaci 
zločinců, vězení,  nectných, kteří nedodržují ústavu, zákony, … nebo dokonce sterilizaci neukázněných 
lidí, kteří zcela živelně a neukázněně hromadně plodí zejména mentálně retardované jedince neschopné 
výchovy, výuky a užitečné práce, ani pro sebe, ani pro společnost, aniž by se sami o své vlastní děti vzorně 
postarali ! My, spoluobčané (skrze stát) nejsme povinni se postarat o lidi, kteří nectí ústavu, lžou, podvádí, 
manipulují, kradou, loupí, ... překotně se množí a rozvíjejí ostatní nectnosti, nejsou nikomu užiteční, 
kromě sebe a vytváří nezaslouženou zátěž ostatním ukázněným občanům. Tato opatření by měla hrozit 
zejména tehdy, když sami nepřiloží ruku k dobrému a poctivému dílu ! Ať se tedy také postarají sami o 
sebe bez naší pomoci.  
 
Ekonomicky snesitelný nepodmíněný příjem je velmi opatrně možný jedině tehdy, bude-li maximálně 
podporováno soukromé podnikání ctihodných občanů ČR, (velké množství soukromých firem ve 
vzájemné konkurenci) aby nebylo možné dálkově „vypnout“ nepodmíněné příjmy občanů z důvodu 
vynucování slepé poslušnosti. (Vydírání svobodných a suverénních občanů veřejným služebnictvem je 
vždy vysoce nebezpečný zločin!) Ze stejného důvodu možného vynucování slepé poslušnosti veřejným 
služebnictvem, k trvalému uchování svobody občanů ČR, zejména od státu, slouží i trvalá povinnost VSF 
emitovat hotovost, hotovou měnu (dostatek hmotných (papírových, kovových. ...) peněz. 
Samozřejmě za přísné podmínky trvale, klouzavě průměrné nulové inflace národní měny v bezpodílovém 
vlastnictví všech občanů ČR !  
 



Měřítkem životní úrovně není HDP, ale spokojenost většiny občanů. Např. ekonomický ukazatel 
„spotřební koš“ je výrazně lepším měřítkem životní úrovně občanů ČR, stejně tak jako subjektivní 
vnímání svobody, bezpečnosti, ochrany a nezpochybnitelnosti poctivě nabytého majetku, zasloužená 
veřejná péče, pomoc nezaslouženě slabým a/nebo nemocným, spravedlnost, předvídatelnost práva, životní 
jistoty, stabilita, radost ze života, sledování osobního štěstí, eliminace NADVLÁDY jedněch nad jinými 
(zejména z pozice občany nesvěřené moci, atd. ….) 
 
 
************************** 
 
 
 
 
 
 
 
Je zcela nezbytné neodkladně provést inventuru a analýzu „samozřejmostí“, které současný establishment 
(nomenklatura) = politici + rozhodující úředníci flagrantně a zločinně porušují ! Nejhorším zločinem je 
fakt, že pod-ústavní zákony (a co hůře, i veřejné smlouvy) jsou v rozporu s ústavním pořádkem ! 
 
Je nezbytné neprodleně zcela odstranit stávající rozpory nadřazeného holistického (celostního) práva s 
detailním pozitivistickým právem pod-ústavním (zákony, a nakonec veřejné smlouvy) . 
 
Právní hierarchie: 
 
 A) Ústavní pořádek svrchovaných zákonů: 
 
1. Ústava aby byla platná a pro každého závazná, musí být schválena skrze OIRA (EVORAS) přímo 
občany ČR. (Ústava je trojjediná. Je to nejvyšší svrchovaný zákon, nejvyšší svrchovaná společenská 
smlouva mezi občany ČR, nejvyšší svrchovaný definitor státu, jakožto množiny veřejných institucí ve 
službách a vlastnictví všech  občanů ČR rovným dílem v bezpodílovém spoluvlastnictví, stejně jako vlast. 
Ústavu lze měnit jedině skrze OIRA (EVORAS) ! Každá změna ústavy povinně podléhá schválení OIRA 
(EVORAS). 
 
2. LZPS (Nesmí být v rozporu s ústavou. Libovolné ustanovení LZPS,  které by bylo v rozporu s ústavou 
v neprospěch svobody, cti, důstojnosti,  majetku, soukromí, intimity, integrity a osobní odpovědnosti 
každého ctihodného občana ČR je automaticky neplatné.) Přijetí a ratifikace LZPS podléhá OIRA 
(EVORAS). (dodatečně) 
 
3) Ratifikované Mezinárodní smlouvy, např.  Sdělení č. 96/2001  (Nesmí být v rozporu s ústavou. 
Libovolné ustanovení jakékoliv Mezinárodní úmluvy,  které by bylo v rozporu s ústavou v neprospěch 
svobody, cti, důstojnosti, majetku, soukromí, intimity, integrity a osobní odpovědnosti  každého 
ctihodného občana ČR je automaticky neplatné.) Přijetí a ratifikace každé Mezinárodní smlouvy povinně 
podléhá schválení OIRA (EVORAS). 
 



B)  Zákony (podústavní, => vesměs pozitivistické “běžné zákony“),  připravené veřejnou službou 
zákonodárnou, projednané a připomínkované  parlamentem a nakonec vždy schválené skrze OIRA 
(EVORAS) přímo občany ČR. (Nesmí být v rozporu s ústavou, ani platnými ustanoveními LZPS. 
Libovolné ustanovení každého zákona, které by bylo v rozporu s ústavou a platnými ustanoveními LZPS v 
neprospěch svobody, cti, důstojnosti majetku, soukromí, intimity, integrity a osobní odpovědnosti každého 
ctihodného občana ČR je automaticky neplatné.) Zákony povinně podléhají schválení OIRA (EVORAS). 
 
 
C) Veřejné smlouvy (Nesmí být v rozporu ani s ústavou, ani LZPS ani zákony ČR. Libovolné ustanovení 
každé veřejné smlouvy, které by tomu odporovalo, zejména je-li v neprospěch svobody, cti, důstojnosti 
majetku, soukromí, intimity, integrity a osobní odpovědnosti každého ctihodného občana ČR je 
automaticky neplatné.) Veřejné smlouvy povinně podléhají schválení OIRA (EVORAS). 
Platí vždy: A>=B>=C 
 
 

Základní podmínky kompozitní demokracie: 
(Podmínky zejména pro přechodový stav k OIPD (EVORAS, OIRA, ...) 

 
1) Bezpečné naprogramování a odladění EVORAS. (několik let paralelně provozovanému a laděnému 
ke stávajícímu volebnímu systému).  EVORAS musí vzniknout bez tajných dodatků zadání, realizace i 
konečného použití, zcela bez zadních vrátek apod.  Musí vzniknout zdola,  komunitou ctihodných, 
čestných, občany zvolených a občany odvolatelných programátorů pod přísahou lidu, i za pomoci 
studentů-programátorů, expertů na kybernetickou bezpečnost, hackerů, amatérské programátorské 
obce, … atd. To vše za plné a zcela transparentní supervize všech občanů ČR. Zdrojový text i zdrojový 
kód EVORAS musí program EVORAS automaticky a nevypnutelně, periodicky (např. každou minutu 
refresh) zobrazovat na internetu pro jeho soustavnou všeobčanskou kontrolu. 
 
2) Uzákonění OIRA, kandidatury do IVS, občanská hodnocení IVS, občanské interpelace, občanské 
audience, přednostní audience komunálních domobran, secese od platu libovolného VS, … atd.) 
 
3) Volenost rozhodujících a kdykoliv odvolatelnost všech veřejných služebníků přímo občany ČR 
 
4) Osobní trestně-právně účinná odpovědnost všech veřejných služebníků 
 
5) Povinné ručení (pojištění) jednotlivých veřejných služebníků proti ztrátám a újmám z jejich 
veřejné činnosti, rozhodování, …  atd. vůči poškozeným občanům ČR 
  
6) Není veřejné moci bez odpovídající veřejné odpovědnosti a naopak! Je možná existence pouze 
osobní, volené a odnímatelné MOCi přímo občany ČR neoddělitelně spojené s pouze osobní 
odpovědností. (Neexistence MOCi a ODPOVĚDNOSTi neživých a/nebo kolektivních entit (státu, 
institucí, stran, hnutí, spolků, církví, universit, soudů, parlamentu, …) Nikdo nesmí mluvit jménem 
kolektivních a/nebo dokonce neživých entit ! (Např. rozsudek jménem republiky je absurdní nesmysl. Je 
možný jen jednomyslný porotní rozsudek s plnou trestně-právní odpovědností každého člena zcela 
nezávisle a náhodně vybrané poroty, nebo rozhodnutí trestně právně odpovědného občany voleného a 



občany odvolatelného soudce, vždy jménem vlastním podle ústavy a Ústavě podřízených zákonů. ) Každý 
sám za sebe, trestně-právně odpovědně. 
 
5) Právo občanů-voličů výhradního všeobčanského referenda veta nad změnami Ústavy, vznikem, 
změnami i zánikem všech zákonů, veřejných nařízení (např. postaru „nařízení vlády“ vyhlášky, 
opatření atd.) a veřejných smluv. Nic a nikdy nesmí být v rozporu s Ústavou. 
 
 
 
24. 9. 2021   Jan Piroutek 


