PETICE
ve smyslu čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
ve znění pozdějších předpisů

PROTI POVINNÉMU COVID OČKOVÁNÍ A ZA UZNÁVÁNÍ PROTILÁTEK
Text petice:
My, níže podepsaní občané, na základě svého práva vyplývajícího z Ústavy a z článku 18 Listiny
základních práv a svobod, žádáme vládu České republiky:
1) zajistit, aby občané České republiky nebyli žádným způsobem nuceni k očkování proti COVID-19 a
aby pro žádnou skupinu občanů ČR nebylo toto očkování stanoveno jako povinné,
2) konkrétně zajistit, aby orgány státní správy nediskriminovaly občany České republiky, kteří nejsou
očkováni, a aby k podobnému nediskriminačnímu postupu vyzvaly i orgány územní, profesní i zájmové
samosprávy a zaměstnavatele obecně,
3) zajistit, aby byla uznávána přítomnost protilátek proti COVIDu-19 v krvi osob, které si nechají takové
protilátky zjistit, a to rovnoprávně s těmi, kteří absolvovali očkování proti COVIDu-19 nebo jsou
negativně testovaní na COVID-19.
Děkujeme
Petiční výbor:
Karla Maříková, Vykmanov 20, 36301 Ostrov, předsedkyně petičního výboru
Tomio Okamura, Nad Tejnkou 2503/9a, 169 00 Praha 6
MUDr. Vladimír Zlínský, třída Tomáše Bati 3929, 760 01 Zlín
Zmocněnec petičního výboru pro styk s úřady:
Karla Maříková, Vykmanov 20, 36301 Ostrov, předsedkyně petičního výboru

Podpisové archy zasílejte na adresu:
Svoboda a přímá demokracie (SPD), Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 - Malá
Strana
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 (SPD), 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.
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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

PETICE PROTI POVINNÉMU COVID OČKOVÁNÍ A ZA UZNÁVÁNÍ PROTILÁTEK
Prohlašuji, že jsem státním občanem České republiky a je mi více než 18 let.

Jméno a příjmení
(čitelně, hůlkovým
písmem)

Adresa trvalého bydliště

Vlastnoruční
podpis
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Počet petentů na listu:
Petiční výbor: Karla Maříková, Vykmanov 20, 36301 Ostrov, předsedkyně petičního výboru, Tomio Okamura, Nad Tejnkou 2503/9a, 169 00
Praha 6, MUDr. Vladimír Zlínský, třída Tomáše Bati 3929, 760 01 Zlín.
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