
DEKRET 

2/2022 Sb.

RADY NOSITELŮ KOMPETENCÍ A STÁTNOSTI PRO ČESKOSLOVENSKOU
REPUBLIKU, 

kterým se oznamuje nedostatek kompetencí a státnosti na straně státu

Všem občanům Československa se oznamuje nedostatek kompetencí a státnosti na
straně  jejich  státu,  Československé  republiky,  uměle  vytvořený  vlastizrádci  za  účelem
ochromení  právního  systému  státu,  aby  na  ně  nedosáhla  ruka  a  hněv  okrádaných  a
zotročovaných československých občanů, ani Dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše,
které  se  v rukou  vlastizrádců  staly  právně  neúčinnými.  Vše  si  vlastizrádci  pojistili  nejen
fiktivním  rozdělením  republiky,  ale  i  tím,  že  z jediného  občana  vyrobili  věřitele
československé občanské společnosti, vydávaje sebe a ostatní Čechoslováky za občany ČR a
SR. Nyní,  když byla obnovena Československá republika, je každý občan povinen přijít  na
pomoc svému státu a národu, a svým dílem přispět k odstranění nedostatku kompetencí a
státnosti na straně státu,  a to vyrovnáním dluhu společnosti vůči jejím věřitelům, což jsou
všichni  poctivě smýšlející  občané Československé republiky  poškození  vlastizrádci  a  jejich
komplici.

Pojišťovny,  jako  nástroj  vlastizrádců  na  okrádání  republiky  a  jejího  národa,  jsou
povinny vydat vše, co získaly neoprávněně z neplatných pojistných smluv dlužníků a škůdců,
československé  občanské  společnosti,  vydávané  vlastizrádci  za  občany  ČR a  SR,  aby  tito
nemuseli  a  ani  nemohli  vyrovnat  s věřitelem  dluh,  když  skutečným  dlužníkem  byla
československá  občanská  společnost.  Pakliže  někdo  z  občanů  Československé  republiky
nebude plnit své občanskoprávní povinnosti vůči svému státu, nebude mu přiznáno dědictví
po jeho československých předcích, které se, stejně jako dědictví po předcích všech občanů
ČSR,  vydáním  Dekretu  Rady  NKS  č.  1/2022  Sb.  ze  dne  18.8.2022  stalo  majetkem
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Československé  republiky.  Vše,  co  vlastizrádci  a  jejich  komplici  získali  neoprávněně,  jsou
povinni  bezodkladně vydat poškozeným, protože prostřednictvím svých obětí okradli  svůj
stát, tedy Československou republiku. 

Všechny osoby, které se neoprávněně vydávaly a vydávají za státní policii, za státní a
vládní úředníky, které byly a jsou členy politických stran a hnutí, a které nesloužily a neslouží
státu a jeho občanům, nejsou oprávněny občany ČSR vydávat za občany ČR nebo SR, ani je
tak ztotožňovat, nejsou oprávněny rozhodovat o občanských právech a občanskoprávních
povinnostech  občanů  ČSR  a  jsou  povinny  vydat  svým  věřitelům  a  obětem  vše,  co  svou
protistátní trestnou činností získaly, tedy veškeré platy, důchody a výsluhy, a uhradit svým
věřitelům  a  obětem  škody,  které  jim  způsobily  ony  samy  anebo  jako  komplici  jiných
vlastizrádců.  Osoby,  které  se  vydávaly  a  vydávají  za  občany  ČR  a  SR,  nejsou  oprávněny
setrvávat na postech státní policie, státních a vládních úředníků, a jsou povinny tyto posty
bezodkladně opustit. S okamžitou platností a bez náhrady se ruší všechny politické strany a
hnutí a jejich majetek propadá ve prospěch státu, neboť stejně jako pojišťovny se postavily
proti národu a jeho republice.

Všechny právně vzdělané osoby, které jakýmkoli způsobem obhajovaly a schvalovaly
vlastizrádný  akt  rozdělení  republiky,  porušování  Dekretů  prezidenta  republiky  Edvarda
Beneše  a  Charty  OSN,  které,  vědomy  si  uměle  vytvořeného  nedostatku  kompetencí  a
státnosti na straně státu, tento nezákonný stav vydávaly a vydávají za zákonný a právoplatný,
jsou rovněž povinny vrátit poškozeným vše, co získaly neoprávněně svou protistátní trestnou
činností, a uhradit svým věřitelům a obětem škody, které jim ony samy anebo jako komplici
jiných vlastizrádců způsobily. 

Kdo poškozoval a poškozuje Československou republiku a její občany, bude souzen
v souladu s Dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše. 

Za Československou republiku, za občany Československé republiky,

Rada nositelů kompetencí a státnosti pro Československou republiku a členové 

dočasné prozatímní vlády,

V Hradci Kálové, 21. srpna 2022

Radek Prouza v.r.
Andrea Srbová v.r.
Kateřina Včelišová v.r.
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