Prohlášení při kontrole plnění povinností dle krizového opatření
(restaurace, maloobchod, restaurace, další služby, vánoční trhy)
Využívám svého práva podle § 31 odst. 4 krizového zákona a odmítám plnit
povinnosti, stanovené krizovými opatřeními Vlády České republiky z důvodu, že
jejich plněním bych ohrozil/a vlastní zdraví a jde navíc o povinnosti, které jsou
mi ukládány v rozporu se zákonem.
Využívám rovněž svého práva podle § 53 a 55 správního řádu a odmítám
poskytnout výpověď či předložit jakoukoliv listinu, protože bych tím mohl
způsobit sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo
přestupek.

K hrozbě zdraví uvádím následující:
Dle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) je zdraví chápáno jako stav
úplného tělesného, duševního a sociálního blaha nebo také stav úplné tělesné,
duševní a sociální pohody. Nejedná se tedy jen o absenci nemoci nebo vady. Z
důvodu již více jak rok a půl trvajícího šikanózního postupu vlády a represivních
složek se tak dlouhodobě nenacházím ve stavu duševní ani sociální pohody,
natož abych disponoval/a duševním a sociální blahem, coby esenciálními
složkami mého zdraví. A právě tyto složky svého zdraví si využitím ustanovení §
31 odst. 4 krizového zákona chráním

K nezákonnosti uložených povinností uvádím následující:
Z ustanovení § 31 odst. 1 krizového zákona vyplývá, že fyzická osoba pobývající
na území České republiky má právo na nezbytné informace o připravovaných
krizových opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a majetku. Vláda však
vydala krizové opatření, aniž by tuto svou zákonnou povinnost splnila, tedy aniž
by před vydáním krizového opatření v procesu jeho přijímání poskytla adresátům
krizového opatření jakékoliv informace o krizových opatřeních. Touto naprostou
ignorací práv občanů tak vláda jednala v příkrém rozporu s ustanovením § 31
odst. 1 krizového zákona, a tedy v rozporu se zákonem. Proces uložení povinnosti
je tak stižen vadou a povinnosti (zákazy) uložené krizovým opatřením tak byly
uloženy v rozporu se zákonem.

