Československá republika

DEKRET
3/2022 Sb.
RADY NOSITELŮ KOMPETENCÍ A STÁTNOSTI
PRO ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKU,
kterým se ukládají povinnosti občanům ČSR v době ohrožení republiky
a ve stavu právní nouze, v zájmu zachování chodu státu

§1
Povinnosti dlužníků, škůdců vůči jejich společným věřitelům a obětem
(1)
a) V čase ohrožení republiky a ve stavu právní nouze, v němž se Československá republika
nachází od 1.1.1993, a do doby, než „ministerstvo vnitra ČR“, na základě výzvy dočasné
Prozatímní vlády ČSR ze dne 30.8.2022, adresované a doručené „ministerstvu vnitra
ČR“ dne 31.8.2022, prokáže potřebné kompetence občanů ČR a SR k rozhodování o
právech a povinnostech občanů ČSR, tedy než doloží, že byli všichni Čechoslováci v roce
1992 v souladu se zákonem č. 194/1949 Sb. na vlastní žádost propuštěni ze svého
československého státního občanství a tím i zproštěni svých občanskoprávních
povinností, se „ministerstvu spravedlnosti ČR“, „ministerstvu financí ČR“,
„ministerstvu vnitra ČR“ a všem občanům Československé republiky, kteří vydávají
sebe a své spoluobčany za občany ČR a SR, ukládá bezodkladná povinnost uhradit
zákonný nárok jejich společného věřitele a nositele kompetencí a státnosti pro ČSR
Ing. Jana Macháčka na náhradu všech škod, způsobených mu československou
občanskou společností, ať byla a je nazývána jakkoliv.
b) Od 5.5.1998 jedná československá občanská společnost, vydávající se za občany ČR,
nad rámec své nesplněné zákonné povinnosti, tedy z pozice dlužníků jediného
společného věřitele, a v důsledku své pokračující protistátní trestné činnosti též

z pozice dlužníků, škůdců i všech jeho společníků, a jako taková není k ničemu
oprávněna, a má jedinou povinnost nahradit veškeré škody a vrátit poškozeným vše,
k čemu přišla neoprávněně svou protistátní trestnou činností, i s 26% ročním úrokem.
(2)
a) Poté, co bude zákonný nárok Ing. Jana Macháčka, nositele kompetencí a státnosti pro
ČSR, vedený na „ministerstvu spravedlnosti ČR“ pod č. 187/1998 – ODSK – ZC/35,
v souladu se zákonem č. 58/1969 Sb., řádně a bez průtahů vypořádán, budou řádně a
bez průtahů vypořádány také zákonné nároky všech ostatních legitimních věřitelů ČR,
tedy všech poctivých občanů Československé republiky, poškozených vlastizrádci a
škůdci národa. O zákonném nároku není nikdo oprávněn dále rozhodovat a tento
zákonný nárok je nezpochybnitelný a nepromlčitelný, neboť odpovědnosti za škody
způsobené rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem se,
podle § 1, odst. (2) zákona č. 58/1969 Sb., nelze zprostit.
b) Svou beztrestnost si vlastizrádci pojistili dvojím způsobem. Fiktivním rozdělením
Československa a vytvořením jediného věřitele československé občanské společnosti,
která se od 1.1.1993 vydává za občany ČR a SR, aby se vyhnula plnění svých zákonných
povinností občanů ČSR. Tím, že se tyto osoby vydávaly za oprávněné jednat jménem
státu a lidu, a své spoluobčany vydávaly za povinné plnit z neplatných právních úkonů
za účelem jejich ponižování, zotročování a bezdůvodného obohacování se na jejich úkor,
se tyto osoby dopouštěly protistátní trestné činnosti a vlastizrady. Aby mohlo dojít
k odstranění nedostatku kompetencí a státnosti na straně Československé republiky a
k nápravě nezákonného stavu na jejím území, bylo nejprve třeba přihlásit se dekretem
Rady NKS č. 2/2022 Sb., ze dne 21.8.2022, k odkazu a dědictví po našich
československých předcích a obnovit tak Československou republiku. Dekretem Rady
NKS č. 3/2022 Sb., ze dne 11.9.2022, tedy již na státní úrovni a v souladu se zákonem č.
58/1969 Sb., československá občanská společnost, která se od 1.1.1993 neoprávněně
vydává za občany ČR a SR, a kterou jsme za legitimní věřitele ČR notifikovali jako
dlužníky, škůdce, vyrovná dluh vůči svým věřitelům a svým obětem, a to s 26% ročním
úrokem.

§2
Zločiny proti republice a jejím občanům
(1)
Za vlastizrádce a škůdce národa jsou považovány osoby,
a) které společně nebo samostatně, záměrně a aktivně, vyvíjely činnost směřující proti
státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánské státní
formě, bezpečnosti a obraně Československé republiky,

b) které společně nebo samostatně, záměrně a aktivně podporovaly nezákonný stav
státu způsobený fašistickou, nacistickou a komunistickou okupací Československa,
které se v kolaboraci s nepřátelskými okupanty a cizími mocnostmi spolupodílely na
zločinech proti státu a zločinech proti lidskosti, tedy které bez právního důvodu
potlačovaly základní lidská práva a svobody a důstojnost svých spoluobčanů, které
k takovému jednání zneužily svého postavení, vzdělání a vědomostí,
c) které vydávaly sebe za občany ČR nebo SR, aby se vyhnuly plnění svých zákonných
povinností občanů ČSR, a které vydávaly své spoluobčany za občany ČR a SR za
účelem jejich ponižování, zotročování a bezdůvodného obohacování se na jejich úkor,
d) které společně nebo samostatně, záměrně a aktivně utajovaly a popíraly existenci
Československé republiky a legitimních věřitelů ČR za účelem udržení nezákonného
stavu státu, které znevažovaly a sabotovaly úsilí legitimních věřitelů ČR, poctivých
občanů ČSR o obnovu právního státu,
e) které společně nebo samostatně za účelem sabotáže obnovy právního státu a
udržení nezákonného stavu státu jakýmkoliv způsobem poškozovaly a dehonestovaly
nositele kompetencí a státnosti pro Československou republiku,
f) které ve službách nebo v zájmu vlastizrádců a škůdců národa, nebo využívajíce
nezákonného stavu státu, anebo ve svůj vlastní prospěch a na úkor druhých, tedy
z nízkých osobních či politických pohnutek udaly svého spoluobčana nebo
spoluobčany pro nějakou skutečnou nebo vymyšlenou činnost, nebo které se
dopustily křivého obvinění a svědectví,
g) z právnických osob ty, jejichž správa záměrně a aktivně sloužila vedení okupace
Československa, nepřátelským cizím mocnostem a fašistickým, nacistickým a
komunistickým účelům,
h) které společně nebo samostatně, za účelem sabotáže obnovy právního státu a
udržení nezákonného stavu státu, za účelem ponižování a zotročování svých právně
bezbranných spoluobčanů nebo za účelem bezdůvodného obohacování se na jejich
úkor, jakýmkoliv způsobem ospravedlňovaly a podporovaly jednání osob uvedených
v písm. a) až g), nebo k takové činnosti podněcovaly a nabádaly jiné osoby.
(2)
Výjimky z odstavce (1) se připouštějí toliko v souladu s dobrými mravy a jsou-li v zájmu
Československé republiky.

§3
Povinnosti občanů ČSR v době ohrožení republiky a ve stavu právní nouze
(1)
V době ohrožení republiky, ve stavu právní nouze a v zájmu zachování chodu státu se všem
občanům Československé republiky ukládá povinnost ustat ve veškeré protistátní trestné
činnosti uvedené v § 2, odst. (1) a jednat v nejvyšším zájmu Československa a jeho
obyvatelstva.
(2)
Každý občan Československé republiky je v době jejího ohrožení a ve stavu právní nouze
povinen
a) chovat se v souladu s dobrými mravy a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jednat
v nejvyšším zájmu celé společnosti, zachovávat a ctít důstojnost a svobodu svou i všech
svých poctivých spoluobčanů, chovat se ke všem poctivým spoluobčanům ohleduplně
a nepoškozovat jeden druhého,
b) přijít na pomoc svému státu a svému národu, postavit se sám za sebe, za rodinu, a
zároveň je povinen postavit se na odpor vůči komukoli, kdo se dopouští protistátní
trestné činnosti uvedené v § 2, odst. (1) a kdo záměrně a aktivně podporuje a
prohlubuje nezákonný stav na území Československa a bezpráví páchané na
československém obyvatelstvu,
c) svým vlastním přičiněním a dílem přispět k obnově právního státu a k zajištění jeho
plynulého chodu.

§4
Občanské zadržení
(1)
V době ohrožení republiky a ve stavu právní nouze má každý občan ČSR právo provést občanské
zadržení kterékoli osoby uvedené v § 2, odst. (1), tuto osobu je oprávněn ztotožnit, a dále je
povinen ji předat anebo nahlásit veřejnému žalobci mimořádného lidového soudu.
Mimořádné lidové soudy a jejich náležitosti budou ustaveny zvláštním dekretem.
(2)
V době ohrožení republiky a ve stavu právní nouze má každý občan Československé republiky,
který se vydává za příslušníka státní policie oprávněného jednat jménem státu a zákona,
povinnost, byl-li k tomu vyzván, asistovat a být nápomocný svým spoluobčanům ČSR v průběhu

provádění občanského zadržení, se zadrženou osobou jednat jako s osobou podezřelou ze
spáchání trestného činu a tuto osobu je povinen předat anebo nahlásit veřejnému žalobci
mimořádného lidového soudu.

§5
Postihy v případě neplnění povinností občanů ČSR
(1)
Neplnění povinností uložených tímto dekretem je trestné a dle míry provinění a postavení
v hierarchii dlužníků se postihuje poměrnou či úplnou ztrátou osobního, rodinného nebo
firemního majetku a omezením či úplnou ztrátou československých občanských práv
jednotlivce, při zvlášť hrubém porušování povinností též omezením či úplnou ztrátou
československých občanských práv rodinných příslušníků viníka.
(2)
Míra provinění a postavení v hierarchii dlužníků se zjišťuje a určuje na základě zodpovězení
předběžných otázek před zahájením hlavního přelíčení mimořádného lidového soudu, a to, zda
osoba, která jednala bez právního důvodu v rozporu se zákony ČSR, s Dekrety presidenta
republiky Edvarda Beneše a Chartou OSN,
a) jednala tak vědomě, záměrně a aktivně za účelem sabotáže obnovy právního státu a
udržení nezákonného stavu státu, za účelem ponižování a zotročování svých právně
bezbranných spoluobčanů nebo za účelem bezdůvodného obohacování se na jejich
úkor,
b) sama rozhodovala o právech a občanskoprávních povinnostech svých právně
bezbranných spoluobčanů, a z jaké pozice, anebo zda plnila z neplatných právních
úkonů svých nadřízených.

§6
Závěrečná ustanovení
(1)
Ustanovení tohoto dekretu musí být vykládána a používána v souladu s dobrými mravy tak,
aby nedocházelo k jejich zneužívání.
(2)
Kdo zneužije svěřených pravomocí, bude sám souzen v souladu se zákony ČSR a s tímto
dekretem.

(3)
Dekrety presidenta republiky Edvarda Beneše byly poplatné poválečné době a jsou nedílnou
součástí právního řádu Československé republiky. Dekrety presidenta republiky však nepočítaly
se situací, kdy se svému poslání a národu zpronevěří celá státní správa, moc zákonodárná,
soudní i výkonná. Dekret Rady NKS č. 3/2022 Sb. z Dekretů presidenta republiky Edvarda
Beneše čerpá a vychází, je však přizpůsoben současným podmínkám, nejostudnějšímu období
v celé československé historii.

Tento dekret nabývá účinnosti v Československé republice dnem vyhlášení.

Za Československou republiku, za občany Československé republiky,
Rada nositelů kompetencí a státnosti pro Československou republiku
a členové dočasné Prozatímní vlády

V Duchcově, 11.9.2022

Kateřina Včelišová, v.r.
Andrea Srbová, v.r.
Josef Vlk, v.r.

