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PETICE proti přijímání 

nelegálních imigrantů na území 

ČR 
dle čl. 18 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva ČNR 

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, 

v aktuálním znění 

 

adresovaná Parlamentu České republiky a Vládě České 
Republiky  
 
Vlastní text petice: 

„My občané ČR nesouhlasíme s přijímáním nelegálních 

imigrantů na území České republiky, nesouhlasíme s 

vyčleňováním finančních prostředků vládou na tyto účely a 

vyzýváme českou vládu, aby ukončila veškeré kroky k lákání 

imigrantů a usídlování imigrantů v naší zemi. V souvislosti s 

nelegální imigrací, terorismem a odmítáním muslimů 

přijímat naše hodnoty života, považujeme za mimořádně 

nebezpečné pro bezpečnost ČR a jejich občanů návrhy 

ministra pro lidská práva a vládní koalice na rozšíření 

volebního práva pro cizí státní příslušníky s přechodným 

pobytem na území České republiky. Žádáme, aby Parlament 

České republiky přijal zákon o referendu, v němž o přijímání 

nebo nepřijímání nelegálních imigrantů rozhodnou občané. 

  

Děkujeme.“ 

 

 

http://spd.cz/wp-content/uploads/2015/06/2015-09-19_114004.png
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40453&fulltext=&nr=2~2F1993&part=&name=&rpp=15#local-content
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Petiční výbor 

Tomio Okamura, předseda SPD,  

bydliště: Trhanovské náměstí 14, Praha 10, 102 00 

Ing. Radim Fiala, místopředseda SPD, 

bydliště: Dykova 468/2, Prostějov 796 01 

Jaroslav Holík, člen SPD, 

bydliště: Březůvky 164, 763 45 

Členy petičního výboru je v této věci oprávněn zastupovat pan 

Tomio Okamura, předseda SPD, bydliště: Trhanovské náměstí 

14, Praha 10, 102 00. 

 

Pozn.: 

Jakékoli sdělené osobní údaje všech osob podepisujících tuto 
petici budou využity výhradně k petičním účelům a bude s nimi 
dále nakládáno v souladu s pravidly ochrany osobních údajů. 
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PODPISOVÝ ARCH List č. 

Místo podepisování: Datum podepisování: 

PETICE proti přijímání nelegálních imigrantů na území ČR 
„My občané ČR nesouhlasíme s přijímáním nelegálních imigrantů na území České republiky, 
nesouhlasíme s vyčleňováním finančních prostředků vládou na tyto účely a vyzýváme českou 
vládu, aby ukončila veškeré kroky k lákání imigrantů a usídlování imigrantů v naší zemi. V 
souvislosti s nelegální imigrací, terorismem a odmítáním muslimů přijímat naše hodnoty 
života, považujeme za mimořádně nebezpečné pro bezpečnost ČR a jejich občanů návrhy 
ministra pro lidská práva a vládní koalice na rozšíření volebního práva pro cizí státní 
příslušníky s přechodným pobytem na území České republiky. Žádáme, aby Parlament České 
republiky přijal zákon o referendu, v němž o přijímání nebo nepřijímání nelegálních imigrantů 
rozhodnou občané. Děkujeme.“    

Jméno a příjmení Bydliště Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Petiční výbor: 
Tomio Okamura, předseda SPD, bydliště: Trhanovské náměstí 14, Praha 10, 102 00 
Ing. Radim Fiala, místopředseda SPD, bydliště: Dykova 468/2, Prostějov 796 01 
Jaroslav Holík, člen SPD, bydliště: Březůvky 164, 763 45 

Členy petičního výboru je v této věci oprávněn zastupovat pan Tomio Okamura. 
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