
 

 

 

Lze se dnešnímu bezpráví ubránit 
jen standardními právními cestami? 

 

Je zákon jako nástroj politické moci 
vůbec ještě zákon, který musíme 

respektovat? 
 

Mgr. Jana ZWYRTEK HAMPLOVÁ 



 

 

 

 

 

 „Jestliže svoboda slova 
vůbec něco znamená, 
potom je to právo říkat 
lidem to, co nechtějí slyšet.“  
 

George Orwell, kniha 1984 

 



 

 

 

 

 „Čím více se společnost 
vzdaluje od pravdy, tím více 

nenávidí ty, kteří ji říkají.“  
 

George Orwell 

 



 

 

 

Můžeme mít PRAVDU. 
Můžeme pro ni dělat maximum. 
Můžeme vlastní osobou nahrazovat 
„klienta“ na druhé straně, protože 
KLIENT v klasickém smyslu TU NENÍ.   
„Klient“ jsou občané. 

přesto MÍT PRAVDU NESTAČÍ.  



 

 

 

Je třeba dosáhnout toho, aby 
LIDÉ CHTĚLI SLYŠET, a aby nás  

přestali „nenávidět“ za to, že tu 
PRAVDU nahlas říkáme,  

a nutíme je o ní PŘEMÝŠLET. 
Tyto veřejné aktivity advokátů  

nejsou standardní právní cestou. 



 

 

 

JE TO ALE CESTA PROFESNÍ CTI 
OSOB ZNALÝCH PRÁVA, KDYŽ VIDÍME,  

ŽE PRÁVO PLNÍ ÚPLNĚ JINOU ROLI, 
NEŽ MÁ, ŽE ZÁKONODÁRNÁ MOC JE 

ZNEUŽÍVÁNA, PRÁVNÍ STÁT JE 
OHROŽEN A ÚSTAVNOST ZAČÍNÁ BÝT 

PRÁZDNÝ POJEM 



 

 

 

 „Svoboda tisku! Máme tolik 
zákonů na ochranu svobody 

tisku, a ani jediný trochu 
spolehlivý zákon na  

ochranu lidí před tiskem.“ 
Mark Twain - americký spisovatel (1835 – 1910) 

 



 

 

 

Zde máme silného soupeře. STÁT s 
jeho  „bezedným“ STÁTNÍM ROZPOČTEM, a  
jeho prodlouženou ruku = některá MÉDIA 
včetně veřejnoprávních. Tedy nám 
advokátům už dlouho nepostačuje bojovat 
jasnými  fakty, důkazy a analýzami, ale 
musíme porážet vnější, státem placenou 
MANIPULACI.   



 

 

 

Tedy každý vedený právní spor 
je MEDIÁLNÍ, a je ze strany státu, 
který má v rukou politickou moc, 

ovlivňován, často cíleně a za pomocí 
manipulace, polopravd a lží. 
Tato situace není rovněž pro 

advokáty standardní.  



 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

Opatření vydávaná na základě 
pandemického zákona  

byla a jsou politicky zneužívána.  
„Musíme dělat opatření, abychom 

neočkovaným znepříjemňovali život“. 
Alena Schillerová 

Tedy politikové se rozhodli škodit ÚMYSLNĚ 
vybrané skupině občanů – dříve  

ABSOLUTNĚ NEPŘEDSTAVITELNÉ.  



 

 

 

 

Karel Marx: 
„Právo je vůle 
vládnoucí třídy 

povýšená na zákon.“ 
 

proti této zvůli vedle své praxe „nestandardně“ vyvíjíme veřejnou činnost  



 

 

 

Dále: STÁT úkoluje jako své podřízené 
zaměstnavatele, živnostníky  

i zaměstnance, tedy všechny, a nutí je 
vzájemně se hlídat a „udávat“,  

a přenáší na „civilní“ osoby pravomoci 
státní správy. Vytváří BEZDŮVODNĚ hradbu 

mezi očkovanými a neočkovanými.  



 

 

 

Chceme-li zničit národ, musíme 
nejprve zničit jeho morálku, a padne 

nám do klína jako zralé ovoce. 
Lenin 

 

   
 

 



 

 

 

POSTUPNÝMI KROKY A SLIBY, KTERÉ 
VZÁPĚTÍ NEDODRŽEL, DOSÁHL STÁT 
TOHO, ŽE LIDÉ SI POSTUPNĚ ZVYKLI  

NA ODEBÍRÁNÍ SVÝCH PRÁV A 
SVOBOD. 

Je naším úkolem je přesvědčit, že 
Edmund Burke měl pravdu.  



 

 

 

 

 

„Špatné zákony 
jsou nejhorším 

druhem tyranie.“ 
 

Edmund Burke anglo-irský státník 1729 – 1797 



 

 

 

Rovněž je třeba lidem připomenout, 
že snaha o totalitní formu vládnutí se 

dotýká naprosto VŠECH dospělých  
i dětí, kterým už dnes ničíme život.  

Bereme jim vzdělání, sport, kroužky a 
ničíme jim zdraví  - rouškami, stresem, 

nezákonnou segregací.  



 

 

 

TENTO BOJ VEDEME ZA KAŽDÉHO  
Z NICH, ALE NEMŮŽEME V NĚM 
ZŮSTAT SAMI. BĚŽNÉ PRÁVNÍ 

PROSTŘEDKY PŘESTÁVAJÍ STAČIT, 
PROTOŽE PROKÁZANÉ BEZPRÁVÍ JE 
NAHRAZOVÁNO JINÝM BEZPRÁVÍM.  

 



 

 

 

Je třeba připomenout: 
„K vítězství zla stačí,  
když dobří lidé  
budou sedět  
se založenýma rukama.“  
Edmund Burke  
 



 

 

 

NESMÍME PŘIPUSTIT, ABY SE JASNÉ TRESTNÉ 
ČINY SCHOVALY POUZE ZA POLITICKOU 

ODPOVĚDNOST A POLITICKÁ ROZHODNUTÍ.  
MŮŽE-LI BÝT POVOLÁVÁN K ODPOVĚDNOSTI 

STAROSTA KAŽDÉ MALÉ OBCE, MUSÍ BÝT 
ODPOVĚDNÝ KAŽDÝ POLITIK,  
POKUD SPÁCHÁ TRESTNÝ ČIN. 

A MY SE O TO MUSÍME SNAŽIT,  
ABY NEPADLA DŮVĚRA V PRÁVO.   



 

 

 

 „Největším lákadlem ke 
špatným skutkům je naděje 
na beztrestnost.“ 
 

Marcus Tullius Cicero 
 
 



 

 

 

Snaha DEHONESTOVAT ODBORNÍKY 
přívlastky „hloupý“, „intelektově na to nestačí“, 

„extrémisti“, „dezinformátoři“, „antivaxeři“, 
zpochybňování odborných kvalit…  

JE TŘEBA SE PROTI TOMU ZAČÍT 
DŮSLEDNĚ OHRAZOVAT A BRÁNIT. 

Je třeba je usvědčovat ze lží a nesplněných slibů. 
 



 

 

 

- ŽÁDEJME OMLUVY 
- ŽÁDEJME SATISFAKCE 

- ŽÁDEJME OBHAJOBY TĚCHTO VÝRAZŮ „Z OKA 
DO OKA“ 

- ŽÁDEJME ZVEŘEJŇOVÁNÍ  
REAKCÍ V TISKU 

Každý odpovídá za to, co vysloví. 
 

NENÍ TO OPĚT STANDARDNÍ PRÁVNÍ CESTA  



 

 

 

ŘEKNĚME JIM: 
„Není trapnější hloupost,  
než dutý zvuk krásných  

a vznešených slov,  
která však postrádají 
myšlenku a znalost.“ 

Marcus Tullius Cicero 



 

 

 

TEDY MUSÍME ZRUŠIT TVRZENÍ, ŽE 

„Kdo má moc,  
práva se nebojí.“  
Marcus Tullius Cicero  

 



 

 

 

Na otázky v úvodu je tedy jasná odpověď: 
 Lze se bezpráví ubránit jen standardními 

právními cestami? 

NE 
 Je zákon jako nástroj moci vůbec ještě zákon? 

NE 



 

 

 

Proto je nutné 

- deklarovat sílu formou jasné odborné oponentury  
- komunikovat každou možnou formou s občany 

včetně žádosti o rovný přístup do veřejnoprávních 
médií 

- využít odborných znalostí napříč obory a bránit 
zneužívání moci proti nám občanům klasickou 
právní cestou za pomoci kooperace 

- důsledně u toho poukazovat na lži, polopravdy a 
nesplněné sliby a publikovat je 



 

 

 

- povolávat politiky a jiné osoby důsledně k právní 
odpovědnosti za protiprávní činy i výroky  

- komunikovat se senátory a poslanci, aby měli pro 
řádný výkon svých mandátů všechny informace a 
dobrý odborný a nezávislý servis ui z naší strany 

- důležité právní rozbory a stanoviska poskytovat 
rovněž ombudsmanovi, samosprávě a objektivním 
médiím 



 

 

 

PODPOŘIT SVOU ODBORNOU 
AUTORITOU I NÁTLAKOVÉ AKCE, 
BUDE-LI TO NEZBYTNÉ K OBRANĚ 

PRÁVNÍHO STÁTU A DODRŽOVÁNÍ 
ÚSTAVNOSTI NA ÚZEMÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY 
 



 

 

 

Trvat důsledně na tom, že 

„PROTO JSOU ZÁKONY DÁNY,  
ABY SILNĚJŠÍ NEMOHL VŠECHNO“ 

Cicero  

 
 



 

 

 

..a také na tom, že 

ČESKÁ REPUBLIKA JE NAŠE ZEMĚ 

ČESKÁ REPUBLIKA JE NÁŠ DOMOV  

A BUDOU TU PLATIT NAŠE PRAVIDLA  

 

 


