
Příloha č. 8

Právní závěr

Na základě přílohy č. 1, podle zákona č. 89/2012 Sb. § 2 odst. 1, § 2 odst. 2,

§ 2 odst. 3 § 3 odst. 2 písm. c), § 4 odst. 1, § 5 odst. 1, § 6 odst. 1, § 6 odst.

2, bude poškozený občan jednat na základě základního pravidla rovnosti se

všemi  následky   pro  Českou  republiku  a  jejich  konkrétní  zástupce

( úředníky, soudce, policisty a další zástupce státu).

Jestliže konkrétní zástupci státu porušují zcela vědomě lidská práva (protože

jsou  oficiálně  duševně  zcela  zdrávy  a  tedy  plně  rozumí  následkům

porušování zákonů), tak musí chápat, že tito zástupci státu způsobují škodu

velkého rozsahu pro stát, který je potom povinen platit odškodnění.

Stát však již udělal předběžné opatření proti takovým zástupcům státu a do

zákonů začlenil povinnost tzv. regresní úhrady.

Tato  regresní  úhrada   bude  vymáhána  exekučně  (  i  po  rodinných

příslušnících),  pokud  by  ji  takový  zástupce  státu  odmítal  uhradit

dobrovolně.

Poškozený občan, na základě pravidla rovnosti, bude mít takto úplně čisté

svědomí, pokud to takového zástupce státu naprosto ekonomicky zlikviduje,

protože  spisová  dokumentace  je  důkazem  o  ekonomické  likvidaci

poškozeného občana.

Dále  tito  zástupci  státu  budou mít  povinnost  účastnit  se   mezinárodního

řízení a vyšetřování,  s tím, že si  veškerou problematiku řízení a náklady

budou zajišťovat sami.



Zástupci státu si taky nedělali starosti, jak poškozený občan zvládne právní

obranu a mezinárodní řízení.

Pokud by to takového zástupce státu zlikvidovalo  také psychicky, že by

neunesl  problematiku  dlouhodobého  soudního  řízení  a  obrany  na

mezinárodní  úrovni  a  např.  ve  zkratkové  reakci  spáchal  sebevraždu,  tak

opětně na základě pravidla rovnosti,  bude mít poškozený občan naprosto

čisté  svědomí,  protože  to  státu  ve  skutečnosti  prospěje,  protože  bude ve

výsledku  o  jednoho  porušovatele  lidských  práv  a  hlavně  zneuživatele

sociálního zajištění méně.

Mzda státního úředníka,  soudce,  policisty a jiného zástupce státu je také

sociální zabezpečení stejně jako sociální dávky.

Pokud zástupce státu zcela úmyslně porušuje zákon a lidská práva, tak zcela

vědomě neplní svoje pracovní povinnosti a hlavně odmítá pracovat, za což

musí nést odpovídající sankce.


