Manuál, aneb jak postupovat při návštěvě restaurace, obchodu atp., všude tam, kde by
měli tendenci uplatňovat vůči Vám restrikce podle některého z protizákonných vládního
nařízení, či vyhlášky
1.

Obsluha
§ 328 Trestního zákoníku – Přisvojení si pravomoci úřadu.
Když se Vás bude ptát obsluha, nebo ochranka provozovny, zdali splňujete nějaké
podmínky …., máte právo odpovědět že ano. Dál již nemají právo se Vás ptát, zdali jste
očkovaní, testovaní ….. atd. Pokud na tom trvají, chtějte po nich oprávnění či vyjímku z
trestního zákoníku § 328 / oni žádnou nemají . Paragraf 328 v celém znění na druhé str.

2.

GDPR - dál se za takové situace jedná o porušení zákona o zpracování osobních údajů
(GDPR) 110/2019, viz celé znění na druhé straně a Viz. příloha

3.

Odmítnutí obsloužit - § 6 Zákona o ochraně spotřebitele - pokud Vás obsluha odmítá
obsloužit, informujte ji, že podle Zákona na ochranu spotřebitele Zákon č. 634/1992 Sb., se
dopouští trestného jednání, za který je Česká obchodní inspekce oprávněna uložit pokutu
až 3 miliony korun. V celém znění na druhé str.

4.

Apartheid a diskriminace skupiny lidí Trestní zákoník / ČÁST DRUHÁ / HLAVA XIII / Díl 1 /
§ 402 - (1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo
třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci ….. v celém znění na druhé str.

5.
6.
7.

8.

9.

Hygiena
Bezinfekčnost lze doložit připraveným čestným prohlášením, jehož legitimita není
zrušena, ale jak bylo již popsáno, toto není Vaše zákonná povinnost.
Zakrytí dýchacích cest, má právo řešit POUZE HYGIENA, tuto pravomoc nemá ani policie a
již vůbec ne obsluha, či ostraha. Argumentace k tomuto tématu na druhé straně odst. f)
§ 53 Správního řádu, odstavec 2, 500/2004. Pokud Vás pracovník hygieny a vyzve k
předložení průkazu totožnosti, nemá na to právo.
Policie
§ 53 a 55 Správního řádu – pokud je na místě policie a ta Vás vyzve k předložení průkazu
totožnosti, učiňte tak. Následně sdělte, že využíváte svého práva odmítnout výpověď / §
55 a nepředkládat jakékoliv listiny / § 53, včetně elektronických certifikátů apod., neboť
se obáváte, že byste tím mohli způsobit stíhání sobě nebo osobě blízké. Nic dalšího
kontrole nesdělujte, nijak kontrolu nekomentujte (v zásadě mlčte), k výpovědi nemůžete
být jakkoli donucováni. Toto platí vždy a za všech okolností i vždy když se tzv. „ztratíte“
§ 329 Trestního zákoníku - zneužití pravomoci úřední osoby. Policie je orgán zajišťující
ochranu práva a každý policista skládal slib na ochranu práva České republiky, kdy
nejvyšším zákonem je pro občana stejně jako pro Policii ČR Ústava České republiky a Listina
základních lidských práv a svob. Tyto nejvyšší zákony je policista ve službě povinen chránit a
dodržovat. Podle ust. § 10 odst. 1,2 zákona č. 273/ 20085b o Policii ČR, je policista který
složil přísahu na ochranu Ústavy, Listiny a práv ČR povinen při rozporu služebního příkazu s
právem a Ústavou, takovéhoto příkazu neuposlechnout.

Citace jednotlivých paragrafů zákonů :
a) § 328 Trestního zákoníku – Přisvojení si pravomoci úřadu:
Kdo neoprávněně vykonává úkony, které jsou vyhrazeny orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo
jinému orgánu veřejné moci, nebo kdo vykoná úkon, který může být vykonán jen z moci úřední orgánu státní
správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, bude potrestán odnětím svobody až na
dvě léta.
b) 110/2019 (GDPR) , který slouží na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a
osobního života. Informace o zdravotním stavu patří do citlivých údajů. Pokud jakákoliv společnost
prostřednictvím svého zaměstnance nebo agenturního pracovníka vyžaduje po zákazníkovi zdravotní potvrzení
jakéhokoliv druhu, aniž by měla souhlas dotyčné osoby, porušuje tím zákon a může být proti ní vedeno soudní
řízení. Viz příloha
c) § 6 Zákona o ochraně spotřebitele
Prodávající nesmí při prodeji výrobků nebo poskytování služeb spotřebitele diskriminovat.
d) § 53 – 500/2004 Zákon správní řád - Důkaz listinou
(2) Předložení listiny nelze žádat nebo může být odepřeno z důvodů, pro které nesmí být svědek vyslechnut nebo
pro které je svědek oprávněn výpověď odepřít.
e) Policii upozorněte, že dle GDPR nesouhlasíte s tím, aby sdělili Vaši totožnost pracovníkům hygieny ani
komukoliv dalšímu. Policie, je oprávněna Vás legitimovat, naopak Vás nemůže jménem zákona vyzvat nutit k
předložení dokladu o bezinfekčnosti: „ Podle jakého zákona musím ukazovat policii nebo obsluze můj zdravotní
stav? Ten může znát pouze lékař, osoba blízká a soudce u soudu. Vládní nařízení jsou tak v rozporu se zákonem.
Tzn. provozovna a její personál porušuje zákon. Já tímto odmítnutím součinnosti žádný zákon neporušuji.
f) V případě, že hygiena po Vás bude požadovat zakrytí dýchacích cest, položte jí otázku na základě čeho to po
Vás požaduje, když žádná hygiena ČR ( a je to fakt, který Vám potvrdí ), nikdy nevyhlásila epidemii, natož
pandemii.
g) § 55 – 500/2004 Zákon správní řád Důkaz svědeckou výpovědí
(2) Svědek nesmí být vyslýchán o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které je povinen
zachovat v tajnosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem zproštěn. (3) Svědek nesmí být vyslýchán též
tehdy, jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této
povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn.
(4) Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil sobě nebo osobě blízké26) nebezpečí stíhání pro trestný čin
nebo správní delikt.
h) § 329 Trestního zákoníku - Zneužití pravomoci úřední osoby:
(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo
jinému neoprávněný prospěch a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, b)
překročí svou pravomoc, nebo c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci, bude potrestána odnětím
svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.
i) § 402 - Trestní zákoník / ČÁST DRUHÁ / HLAVA XIII / Díl 1 / § 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí (1)
Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou
podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let. (2) Odnětím svobody
na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí do těžkých životních podmínek, nebo
b) vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.
(3) Příprava je trestná.

Příloha :
I. Pro lidi s odhodláním bránit svobodu svou osobní statečností lze doporučit násl. postup. Když
půjde obsluha, či ostraha do konfliktu a není již na místě policie, volejte v klidu 158 a přivolejte na
místo z důvodů porušování práva občana ČR sami Policii ČR.
1) vše jim v klidu vysvětlete podle zmiňovaných § a kroků a požadujte po Policii obranu práva a sjednání práva.
2) postaví-li se Policie na stranu porušovatele zákonů této země, pod záminkou plnění jakési plošné vyhlášky
navíc v době, kdy není vyhlášen NOUZOVÝ STAV, postupujte přesně podle bodu 9) tohoto manuálu. Pokud
policisté ani potom nebudou chránit Ústavu a zákony jak slíbili pod přísahou, na místě ohlašte trestní jednání a
popište ho. Postupujte znovu jeden krok po druhém, jeden paragraf a jeho porušení po druhém - jste
oznamovatelem porušení zákona, nikoliv obviněným. Policie je povinna na místě zajistit veškeré náležitosti,
zajistit svědectví a vše sepsat. Na místě se vyhněte placení čehokoliv, dokládání čehokoliv co nechcete
dokládat a také podepisování čehokoliv s čím nesouhlasíte viz. § 53 a 55.
3) v případě, že policisté i přes to vše odmítnout provést zajištění místa a sepsání oznámení na místě a budou
Vás např. nabádat k návštěvě u nich na Policii, volejte hned, nebo po jejich odjezdu 158 a nahlašte služební čísla
policistů a jejich porušení služební povinnosti.

II. Speciál k GDPR - nežijeme ve společnosti dvojího metru - zvlášť poslanci a zvlášť lidé, občané.
Demokracie se stává demokracií praktikováním svých vlastních zásad.
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V Praze dne 15. listopadu 2021
Č. j.: PS24695/2021
Vážená paní
Kancelář Poslanecké sněmovny obdržela dne 10. 11. 2021 prostřednictvím elektronické pošty Vaše
podání, v jehož obsahu se dotazujete, zda byla při zahájení schůze PS kontrolována bezinfekčnost
poslanců a zda jsou tito očkování.
Nejprve Vás chceme informovat, že v souladu s Příkazem č. 4/2010 vedoucího Kanceláře Poslanecké
sněmovny, v platném znění, je k vyřízení Vašeho podání příslušné Samostatné oddělení styku s
veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny.
Kancelář Poslanecké sněmovny Vám po posouzení Vašeho podání sděluje následující. Údaje o
zdravotním stavu fyzických osob náleží dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR)
do speciální kategorie tzv. citlivých osobních údajů, a jejich zpracování podléhá mnohem přísnějšímu
režimu, než je tomu u obecných údajů. Každý má právo na soukromí o svém zdravotním stavu,
přičemž tomu na druhé straně odpovídá povinnost zdravotníků o takových skutečnostech pomlčet.
Nutno zdůraznit, že očkování proti onemocnění covid-19 je očkováním nepovinným a pokud poslanec
očkován není, neporušuje tím žádný zákon. Nadto skutečnost, zda je poslanec očkován proti
onemocnění covid-19 či ne,nijak nesouvisí s .………….………………….…………. atd „

