PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním v aktuálním
znění, adresovaná Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

PETICE OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROTI
ZDRAŽOVÁNÍ
Vlastní text petice:
„My níže podepsaní vyzýváme vládu Petra Fialy (ODS), aby vyřešila zdražování a
pomohla lidem“.
Hnutí SPD navrhuje konkrétní řešení v podobě deseti bodů, které povedou ke snížení
Fialovy drahoty a našim občanům a firmám zásadně pomohou.
Jsou to tyto návrhy:
1) Odstoupení od Green Dealu Evropské unie.
2) Odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny.
3) Prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám a přes Evropskou
energetickou burzu pouze prodej přebytků.
4) Obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů,
nikoliv přes německé překupníky, jako je tomu v současnosti.
5) Obnovení národního zpracovatele ropy.
6) Zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro
spotřebitele.
7) Zajištění potravinové bezpečnosti. Podpora českých zemědělců a potravinářů.
8) Přechodné snížení DPH u energií (sociální tarif), pohonných hmot, základních
potravin a léků a snížení ceny těchto komodit.
9) Snížení neúčelných výdajů státu.
10) Srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v ČR – Zavedení
sektorové daně pro nadnárodní internetové giganty (Google, Facebook atd.), které v
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ČR generují obrovské zisky bez zdanění v ČR, a zdanění vyvádění nezdaněných dividend
z ČR nadnárodními korporacemi.
Inflace v České republice dosahuje již dvouciferných čísel. V důsledku
toho klesla v letošním prvním čtvrtletí reálná průměrná mzda (po
odečtení inflace) v průměru o 3,7 %. Jedná se o nejvýraznější pokles
průměrné reálné mzdy za celou dobu existence České republiky. Na
stále více domácností dopadá drahota, zmenšují se jim úspory a
rostou jejich základní životní výdaje. Zodpovědnost za tento
nepřijatelný stav nese vláda Petra Fialy (ODS) svou nečinností. Podle
průzkumu agentury STEM/MARK je většina našich občanů (73 %)
přesvědčena, že se drahotu a růst cen nedaří vládě zvládat.

Petiční výbor:
Ing. Radovan Vích, Chelčického 179/11, Liberec V, 460 05– předseda petičního výboru
Ing. Radim Fiala, Dykova 2, Prostějov, 796 01
Radek Rozvoral, Všechlapy 303, Nymburk, 288 02

Členy petičního výboru je v této věci oprávněn zastupovat Ing. Radovan Vích, Chelčického 179/11,
Liberec V, 460 05.
Podpisové archy zasílejte výhradně na adresu: SPD, Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 4, 118 26
Praha 1

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.
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 občanů České republiky proti zdražování
„My níže podepsaní vyzýváme vládu Petra Fialy (ODS), aby vyřešila
zdražování a pomohla lidem.“
Prohlašuji, že jsem státním občanem České republiky a je mi více než 18 let.
Jméno a příjmení

Adresa trvalého bydliště

(čitelně, hůlkovým
písmem)

Vlastnoruční
podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Počet petentů na listu:
Petiční výbor:
Ing. Radovan Vích, Chelčického 179/11, Liberec V, 460 05 – předseda petičního výboru
Ing. Radim Fiala, Dykova 2, Prostějov, 796 01
Radek Rozvoral, Všechlapy 303, Nymburk, 288 02

Podpisové archy zasílejte na adresu: SPD, Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
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