
O D P O R 

 

Jméno a Příjmení:  

Datum narození:  

Trvalý pobyt:  

 

Já, jeden z lidu Československé republiky podávám odpor ve smyslu článku. 23 naší Ústavy 

proti této vládě a jejímu jednání a páchání trestných činů, nakolik byla narušena moje lidská a 

demokratická práva podle paragrafů:  

1 ) Apartheid a diskriminace skupiny osob (§ 402, odst. 1, Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní 

zákona), kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní nebo náboženskou 

segregaci, nebo jinou rozsáhlou nebo systematickou diskriminaci skupiny osob, bude potrestán 

odnětím svobody na 5-12 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.  

Během covidového podvodu jsme byli nuceni nosit roušky a respirátory pod hrozbou pokut a 

trestního stíhání, byly nám odepřeny možnosti ošetření u lékaře a v nemocnici, byli segregováni 

na základě toho, že jsme se nedali očkovat a neměli jsme je pas očkovaného. Neměli jsme tak 

možnost cestovat, neměli jsme možnost volného pohybu bez certifikátu o testování z 

infikovanými AG a PCR testy. Nemohli jsme navštěvovat své blízké v domově důchodců a 

nemohli jsme jít za rodinou do druhého města v období, kdy to nejvíce potřebovali.  

Byla porušena Základní lidská práva a svobody –  

Čl. 5 LZPS ČR 2/1993 Sb. každý má způsobilost k právům.  

 

Čl. 7 LZPS ČR 2/1993 Sb. 

 (1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech 

stanovených zákonem.  

(2) Nikoho nelze mučit ani podrobit krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestu. Nařízení nosit roušky a respirátory, zastrašování vakcinací a ztrátou zaměstnání a 

svobody.  

Čl. 17 LZPS ČR 2/1993 Sb.  

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.  

 

 

____________________________ 

Podpis 


