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PETICE za referendum o 

VYSTOUPENÍ Z EVROPSKÉ UNIE 
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 

 
 
Schválení povinných kvót pro přerozdělení imigrantů 
Evropskou unií představuje zásadní porušení suverenity a 
nezávislosti České republiky. Jde o akt srovnatelný s událostmi 
března roku 1939 a srpna roku 1968. Po tomto násilí k právům 
naší země bude následovat útok na demokratická práva a 
svobodu občanů. Půjde především o znemožnění referenda jako 
projevu vůle občanů. Je dnes zřejmé, že probíhá cílená 
destrukce českého státu. Politické hnutí Svoboda a přímá 
demokracie (dále jen „SPD“) již třikrát prosazovalo v Parlamentu 
České republiky přijetí ústavního zákona o referendu o 
vystoupení České republiky z Evropské unie. Odpovědí je 
arogance vládních stran i stran takzvané opozice. České 
politické elity zradily vlastní občany a prodaly naši státnost. 
Slyšíme jen plané sliby a vidíme prázdná gesta. Sliby a gesta, 
které mají oklamat občany. Imigrační krizi vyvolala politika 
Evropské unie a USA. Cílem je likvidace národních států, 
islamizace a vytvoření evropského superstátu. SPD povede 
nekompromisní politický zápas proti těmto plánům. 
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Vlastní text petice: 

„My, níže podepsaní občané České republiky, tímto žádáme, 

aby Parlament České republiky přijal ústavní zákon o 

referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie a o 

změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. 

 

Děkujeme.“ 

 

 

 

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 za referendum o vystoupení z Evropské unie 

„My, níže podepsaní občané České republiky, tímto žádáme, aby 
Parlament České republiky přijal ústavní zákon o referendu o vystoupení 
České republiky z Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 
Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. 
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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