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Zakládací listina
Dne 18.4.2020 se usnesla Občanská Rada a Občanský bezpečnostní výbor v důsledku a
vyhodnocení bezpečnostní situace a ohrožování bezpečnosti České republiky,
ohrožování soběstačnosti a tím i suverenity ČR, vytváření závislosti na cizí moci dluhovou
pastí, v celosvětovém měřítku prostřednictvím Mezinárodního měnového fondu a proto,
že Ústavní orgány České republiky, moci soudní, moci výkonné i moci zákonodárné
nekonají, lžou a manipulují s informacemi, nekonají a selhali, proto
R O ZH O D L A
O založení a obnově Občanské domobrany ke dni 15.4.2020n v symbolice a tradici záloh
české armády, vojáků v záloze a Civilní obrany
(1) V současné době se obnovuje Občanská domobrana, protože již byla dříve založena
(2) Úkolem Občanské domobrany je být v pohotovosti pro případné zajištění jakéhokoliv
ohrožení České republiky, národní suverenity, soběstačnosti, ekonomiky i
občanských svobod a zejména občanů
(3) Občanská domobrana vzniká na základě Ústavy ČR, ústavního zákona č.1, Ústavy
s oporou v preambuli
„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, jako součást rodiny evropských a
světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a
duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím
svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky

(4) Občanská domobrana vzniká na základě Ústavy ČR, ústavního zákona č.2, Základní
listiny práv, článek 23
„ Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských
práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití
zákonných prostředků jsou znemožněny.“
A též s odvoláním na další články 17,18,19, 20, 21 a dalších ustanoveních ÚZ č.2
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(5) Občanská domobrana není právnickou osobou (osobou s právní subjektivitou), není
neziskovou organizací a není ani frmou ve smyslu právního řádu České republiky
(6) Přísaha Občanské domobrany..
Slibuji, bude li třeba, v zastoupení sil České republiky, pokud by selhaly, vykonávat činnost
potřebnou v zájmu národní bezpečnosti, podle platných zákonů ČR, čestně a poctivě chránit
životy, zdraví, majetek a bezpečí občanů České republiky i osob nacházejících se na území
České republiky.
V případě potřeby i s nasazením vlastního života nebo zdraví proti komukoliv, fyzické i
právnické osobě, případně i proti osobě ve státní správě a moci, která zneužila, zneužije nebo
se chystá zneužít protiprávně své funkce nebo postavení, pokud by svým jednáním
porušovala Ústavu a zákony ČR bez ohledu na to, jakou funkci zastává.

(7) Účastnit se Občanské domobrany se může …
-

každý člověk, který dovršil plnoletosti, je svéprávný, který projevil vůli se
k Národní bezpečnosti připojit

-

každý, kdo se připojí k Občanské domobraně má právo nevykonat činnost, pokud
by došel k názoru, že by tím porušil platný právní řád České republiky

-

každý, kdo se připojí k Občanská domobrana má právo nevykonat činnost, pokud
by byl v rozporu s jeho vědomím a svědomím

-

každý člověk může kdykoliv projevit vůli z Občanské domobrany vystoupit,
protože princip postaven na dobrovolné vůli každého.

(8) Přihlásit se můžete na email od 18.4.2020 Jansky.sos@seznam.cz nebo na výše
uvedený telefonní kontakt,jako jednotlivec i skupina.

Za Občanský bezpečnostní výbor a Občanskou Radu
…………………………….
Pavel Janský

…………………………….
Jindřich Tichý
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