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DEKRET 
4/2022 Sb. 

 
RADY NOSITELŮ KOMPETENCÍ A STÁTNOSTI  

PRO ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKU,  
kterým se stanoví čestná povinnost občanům ČSR  

přísahat věrnost Československé republice 
 
 

§ 1 
Základní ustanovení 

 
(1) 
 
Československo, vlast Čechů, Slováků, Moravanů a Slezanů, bylo dne 28.10.1918 založeno jako 
jednotná, celistvá, tedy nerozdělitelná republika s jediným a jednotným státním občanstvím 
československým, a jako stát, v němž jediným zdrojem stání moci je svobodný a svrchovaný lid 
(Ústavní zákon č. 121/1920 Sb.). 
 
(2) 
 
Nikdo nebyl a není oprávněn měnit Československé republice název, vydávat ji za federaci nebo 
rozdělovat její území a národ, tedy zasahovat do státoprávního uspořádání a právní kontinuity 
Československa ani jakýmkoliv jiným způsobem narušovat demokraticko-republikánskou státní 
formu, státní svrchovanost, samostatnost, celistvost, bezpečnost a obranu Československé 
republiky, neboť dle § 3, odst. (1), písm. a) Dekretu presidenta republiky Edvarda Beneše  
č. 12/1945 Sb. a § 2, odst. (1), písm. a) Dekretu Rady NKS č. 3/2022 Sb., je to aktem vlastizrady. 
 
(3) 
 
Nikdo nebyl a není oprávněn rozdělit či změnit nám, Čechoslovákům, naše jediné a jednotné 
československé státní občanství, které jsme nabyli narozením na území Československa a které 



 

je nám zaručeno Ústavou ČSR jako součást odkazu a dědictví po našich československých 
předcích. Vyvázat se z československého státního občanství a přijmout občanství jiného státu 
může výhradně občan sám z vlastní vůle a na vlastní žádost. Protiprávní změnou našeho 
československého státního občanství dne 1.1.1993 nám vlastizrádci ukradli identitu občanů 
ČSR, aby s námi mohli beztrestně zacházet jako s právně bezbrannými, fiktivními občany ČR a 
SR, čímž se dle § 2 Dekretu Rady NKS č. 3/2022 Sb. dopouštěli zločinů proti republice a jejím 
občanům.  
 
 

§ 2 
Povinnost občanů ČR nebo SR prokázat se listinou o propuštění  

z československého státního občanství a protokolem o splněné zákonné povinnosti 
 
(1) 
 
Kdo o sobě tvrdí, že je občanem ČR nebo SR, je povinen,  
 

a) v souladu s § 6, odst. (1) zákona č. 194/1949 Sb., předložit listinu o propuštění z 
československého státního občanství, a tím prokázat, že byl Ministerstvem vnitra ČSR 
v roce 1992 ze své svobodné vůle a na vlastní žádost vyvázán z československého 
státního svazku, aby mohl dne 1.1.1993 ze své svobodné vůle a na vlastní žádost 
přijmout české nebo slovenské občanství, a zavázat se tak k plnění povinností občana 
České republiky nebo Slovenské republiky a k dodržování zákonů té které země. 
 

b) v souladu se zákonem č. 58/1969 Sb. a s § 1 Dekretu Rady NKS č. 3/2022 Sb., předložit 
zápis či protokol o splněné zákonné povinnosti vůči Ing. Janu Macháčkovi, občanu ČSR 
a legitimnímu věřiteli československé občanské společnosti, která se od 1.1.1993 
vydává za občany ČR a SR, a vůči všem jeho společníkům, poctivým občanům 
Československé republiky.  

 
(2) 
 
Kdo se na výzvu neprokáže v souladu s odst. (1) a bude se nadále vydávat za občana ČR nebo 
SR, aby se vyhnul plnění zákonných povinností občana ČSR, a z této pozice bude jakýmkoliv 
způsobem poškozovat své spoluobčany ČSR, dopouští se za přitěžujících okolností protistátní 
trestné činnosti a vlastizrady a bude souzen v souladu s Dekretem Rady NKS č. 3/2022 Sb.. 
 
 

§ 3 
Přísaha věrnosti Československé republice 

 
Vědomi si své příslušnosti k československému národu a k naší rodné domovině, v úctě k našim 
československým předkům, kteří založili a budovali Československo pro svou právní  
a vojenskou ochranu, obohaceni bolestnými, ale o to cennějšími zkušenostmi, nabitými během 
takřka 75leté okupace naší země vlastizrádci a škůdci národa, se záměrem znovu probudit  



 

a posilovat v československém lidu národní uvědomění, hrdost a lásku k vlasti, a vědomi si toho, 
že náprava společnosti začíná u každého jednoho z nás, usnesli jsme se takto:  
 
(1) 
 
Každý občan Československé republiky, který dosáhl 15. roku věku, složí přísahu věrnosti 
Československé republice, a to veřejně, zřetelně a srozumitelně, s rukou na hrudi  
a v následujícím znění, českém nebo slovenském:  
 

a) česky:  
„Já, občan Československé republiky, jednotné a nerozdělitelné, se hrdě hlásím 
k odkazu, k dědictví a k tradicím svých předků a prohlašuji, že jsem se nikdy nevzdal(a) 
svého československého státního občanství, že jsem nikdy nepřijal(a) občanství České 
republiky ani jsem se nezavázal(a) dodržovat a ctít její zákony. Jsem a zůstanu věrný(a) 
republice Československé a jejímu lidu, svému národu. V době ohrožení republiky  
a ve stavu právní nouze státu se zavazuji jednat v souladu s dobrými mravy a s 
Dekrety Rady nositelů kompetencí a státnosti pro Československou republiku  
a následně v souladu s Ústavou a zákony vytvořenými pro blaho československého 
lidu. Kdykoli bude třeba, jsem připraven(a) postavit se na stranu svého státu a národa 
a bránit svou vlast proti vnějším i vnitřním nepřátelům. V nejvyšším zájmu 
Československé republiky a jejího lidu, ve jménu volnosti, rovnosti a bratrství budu 
žít dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a poctivě pracovat, aby Československo 
vzkvétalo a bylo svobodnou, bohatou a soběstačnou zemí a silným, právním státem, 
v němž není místo pro vlastizrádce ani bezpráví. Tak přísahám.“ 

 

b) slovensky:  
„Ja, občan Československej republiky, jednotnej a nerozdeliteľnej, sa hrdo hlásim 
k odkazu, k dedičstvu a k tradíciám svojich predkov a vyhlasujem, že som sa nikdy 
nevzdal(a) svojho československého štátneho občianstva, že som nikdy neprijal(a) 
občianstvo Slovenskej republiky ani som sa nezaviazal(a) dodržiavať a ctiť jej zákony. 
Som a zostanem verný(a) republike Československej a jej ľudu, svojmu národu. V čase 
ohrozenia republiky a v stave právnej núdze štátu sa zaväzujem konať v súlade s 
dobrými mravmi a s Dekrétmi Rady nositeľov kompetencií a štátnosti pre 
Československú republiku a následne v súlade s Ústavou a zákonmi vytvorenými pre 
blaho československého ľudu. Kedykoľvek bude treba, som pripravený(a) postaviť sa 
na stranu svojho štátu a národa a brániť svoju vlasť proti vonkajším i vnútorným 
nepriateľom. V najvyššom záujme Československej republiky a jej ľudu, v mene 
voľnosti, rovnosti a bratstva budem žiť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia 
a poctivo pracovať, aby Československo prekvitalo a bolo slobodnou, bohatou a 
sebestačnou krajinou a silným, právnym štátom, v ktorom nie je miesto pre 
vlastizradcov ani bezprávie. Tak prisahám.“ 

 
(2) 
 
Přísaha Československé republice je projevem svobodné vůle jednotlivce. 



 

(3) 
 
Přísahu Československé republice složí občan ČSR při převzetí právoplatných československých 
dokladů. 
 
(4)  
 
Občan ČSR, který není z pochopitelných důvodů (pokročilý věk, vážný zdravotní stav či postižení) 
schopen přísahu složit v souladu s odst. (1), může tak učinit před svědky dle svých vlastních 
možností a schopností.  
 
(5) 
 
Kdo odmítne složit přísahu Československé republice anebo kdo ji složí, a přesto poruší, 
nebude moci požívat plných výhod plynoucích z československého státního občanství.  
 
 

§ 4 
 
Ustanovení tohoto dekretu musí být vykládána a používána v souladu s dobrými mravy tak, 
aby nedocházelo k jejich zneužívání. 
  
 

§ 5 
 

Nechť je přísaha věrnosti Československé republice zahrnuta do učebních osnov a stane se 
nedílnou součástí naší národní tradice a kultury a zapíše se do historie jako připomínka velkého 
národního obrození, kdy byl československý lid hrstkou věrných patriotů vyveden 
z diktatury, otroctví a bídy. Nechť povstane a sílí národ československý a jeho republika.  
 
 
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 Otovicích, 20.9.2022 
 
 

Kateřina Včelišová, v.r. 
Martin Houška, v.r. 
Stanislav Krbec, v.r. 


