PETICE
ve smyslu čl. 18 Ústavy České republiky a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
ve znění pozdějších předpisů

Petice občanů České republiky za právo na zdravotně
nezávadné potraviny a proti dvojí kvalitě potravin a zboží
Text petice:
Dochází k dovozu zdravotně závadných potravin z Evropské unie, které přímo
ohrožují naše zdraví. Orgány Evropské unie celý problém dlouhodobě ignorují a
zpochybňují právo České republiky na přísné uplatnění vlastní kontroly
kvality zdravotní nezávadnosti potravin. Občané České republiky jsou
dlouhodobě vystaveni ponižující a diskriminační praxi dvojí kvality potravin a
zboží.
Odmítáme jíst zdravotně závadné maso na základě diktátu Evropské unie, která
svou zemědělskou politikou a z ní vyplývajícími regulacemi brání České republice
v produkci vlastních kvalitních potravin. Dotace a regulace Evropské unie tak
brání v zajištění naší potravinové soběstačnosti a bezpečnosti.
Žádáme vládu České republiky, aby bez ohledu na diktát Evropské unie
připravila legislativní kroky k ochraně občanů České republiky před dovozem
zdravotně závadných potravin a zavedla embargo na dovoz výrobců
uplatňujících dvojí kvalitu u potravin a zboží pro Českou republiku a tak zvané
,,západní země".
Petici sestavil petiční výbor ve složení:
Tomio Okamura, Společná 7/2193, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 00 - předseda petičního výboru
Ing. Radim Fiala, Dykova 2, Prostějov, PSČ 796 01
Ing. Jaroslav Holík, Březůvky 164, PSČ 763 45
Členy petičního výboru je oprávněn ve věci této petice zastupovat kterýkoli člen petičního výboru.

Podpisové archy zasílejte na adresu:
SPD - Tomio Okamura, Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 - Malá Strana
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Prohlášení ohledně nakládání s osobními údaji každé osoby podepisující výše uvedenou
petici - na podpisovém archu:
Prohlašuji, že souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních a citlivých
údajů, které jsem poskytl/poskytla v této petici (dále jen „osobní údaje“), správcem politickým
hnutím Svoboda a přímá demokracie, se sídlem Praha 1, Rytířská 6, PSČ 110 00 (dále jen „SPD“)
pro účel výkonu petičního práva v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve
znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji pro všechny osobní údaje obsažené v
petičním archu (jméno a příjmení, bydliště), a to na období výkonu petičního práva do jednoho
roku od ukončení petice.
Prohlašuji, že jsem byl/byla ve smyslu příslušných ustanovení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) řádně
informován/informována, mimo jiné o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že
svůj souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat.
Dále prohlašuji, že jsem byl/byla informován/informována o svých právech dle ustanovení
článku 7. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679. Správce prohlašuje,
že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tj.
výkonu petičního práva. Správce bude zpracovávat osobní údaje v souladu s Interní směrnicí
hnutí SPD o ochraně osobních údajů manuálně, a to za použití výpočetní techniky. Osobní
údaje mohou být zpřístupněny pouze členům SPD, kteří budou pověřeni jejich zpracováním.
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Podpisový arch k petici
Svým podpisem na této listině se připojujete k výše uvedené
Petici občanů České republiky České republiky za právo na zdravotně nezávadné potraviny
a proti dvojí kvalitě potravin a zboží
Jméno a příjmení
(čitelně, hůlkovým
písmem)

Adresa trvalého bydliště

Vlastnoruční podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Počet petentů na listu:
Petiční výbor: Tomio Okamura, Společná 7/2193, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 00 - předseda petičního výboru, Ing. Radim Fiala, Dykova 2, 796
01, Prostějov, Ing. Jaroslav Holík, Březůvky 164, 763 45. Členy petičního výboru je oprávněn ve věci této petice zastupovat kterýkoli člen
petičního výboru.

Podpisové archy zasílejte na adresu:
SPD - Tomio Okamura, Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 - Malá Strana
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Příloha k Petici občanů České republiky za právo na zdravotně nezávadné potraviny a proti dvojí kvalitě
potravin a zboží:
Listina základních práv a svobod - čl. 18
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu má každý právo sám nebo
s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.
(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
(3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.
Zákon č. 89/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
Úvodní ustanovení
§1
(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve
věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").
(2) Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.
(3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
(4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo
jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání
a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé
neslušnosti.
§2
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.
§3
Petiční výbor
(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou
občané vytvořit petiční výbor.
(2) Petiční výbor není právnickou osobou.
(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními
orgány.
§4
Shromažďování podpisů pod petici
(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým
podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby
se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být
podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo
jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných
veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných
vozidel a k rušení veřejného pořádku.
(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16
let.
§5
Podání a vyřízení petice
(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li
petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho,
kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.
(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do
5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji
podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob
jejího vyřízení.
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§6
Vzešla-li petice ze shromáždění, platí pro ni ustanovení § 1, 2 a 5 tohoto zákona s tím, že musí být uvedeno, z
jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena; petičním výborem se rozumí svolavatel
shromáždění.
Společná ustanovení
§7
Státní orgány upraví způsob přijímání, projednávání a vyřizování peticí jim adresovaných ve svých jednacích
řádech nebo obdobných předpisech.
§8
Pokud se v tomto zákoně mluví o státních orgánech, rozumí se tím i právnické osoby, jimž byla působnost státního
orgánu svěřena.
§9
Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností,
oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.
§ 10
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
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