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Já, níže podepsaný(á) _________________________________________________________  

 

bytem _____________________________________________________________________  

přidávám svůj vlastnoruční podpis k jednotlivým požadavkům této Petice na důkaz 

skutečného projevu své svobodné vůle, a prostřednictvím této Petice POŽADUJI: 

1. zřízení Parlamentní vyšetřovací komise KULOVÝ BLESK, a to plně v 

souladu s přiloženým NÁVRHEM USNESENÍ Poslanecké sněmovny. 
 

 

 

1.1. prošetření všech záležitostí v oblasti řešení globální 

PANDEMIE COVID-19 uvedených pod článkem II. bodem 1) 

v Návrhu Usnesení PS.  
 

1.2. prošetření všech záležitostí v oblasti ostatního očkování – 

povinného i nepovinného uvedených pod článkem II. bodem 

2) v Návrhu Usnesení PS. 
 

 

1.3. prošetření všech záležitostí v oblasti bezdrátových sítí 

uvedených pod článkem II. bodem 3) v Návrhu Usnesení PS. 
 

 

 

1.4. prošetření všech záležitostí v oblasti čistoty vody, vzduchu, 

půdy a světelného smogu uvedených pod článkem II. bodem 

4) v Návrhu Usnesení. 
 

 

 

1.5. prošetření všech záležitostí v ostatních oblastech uvedených 

pod článkem II. bodem 5) v Návrhu Usnesení.  
  

 

 

1.6. stanovit počet členů vyšetřovací komise na 15, stanovit 

většinový způsob jejich volby,  ANO 2011 - 1 člen, ODS - 1 člen, 

Piráti - 1 člen, KSČM - 1 člen, ČSSD - 1 člen, STAN - 1 členy, 

TOP 09 - 1 člen, KDU-ČSL - 1 člen, a z důvodu zvýšení 

nezávislosti a transparentnosti vyšetřovací komise zástupci 

z každého následujícího poslaneckého klubu Nezařazení - 4 

členy a SPD - 3 členy. 
 

1.7. určit na žádost petičního návrhu občanské veřejnosti zvolit za 

předsedu vyšetřovací komise poslance z poslaneckého klubu 

SPD. 
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1.8. uložit na žádost petičního návrhu občanské veřejnosti 

předsedovi vyšetřovací komise a zvoleným členům 

vyšetřovací komise povinnost zvolit jako svého 

místopředsedu poslance z poslaneckého klubu Nezařazených. 
 

1.9. uložit na žádost petičního návrhu občanské veřejnosti 

předsedovi vyšetřovací komise a zvoleným členům 

vyšetřovací komise povinnost jmenovat minimálně 15 

nezávislých vyšetřovatelů z řad občanské veřejnosti, které za 

veřejnost na základě petičního zmocnění bude nominovat 

pan Radek Pech, narozen 07.05.1974, Praha 9.  
 

1.10. aby pan Radek Pech byl jmenován jedním z výše 

uvedených 15 ti nezávislých vyšetřovatelů. 
 

 

 

1.11. uložit na žádost petičního návrhu občanské veřejnosti 

předsedovi vyšetřovací komise a zvoleným členům 

vyšetřovací komise povinnost jmenovat minimálně 15 

nezávislých odborníků/expertů z řad české, ale i zahraniční 

odborné veřejnosti, které za veřejnost na základě petičního 

zmocnění bude nominovat pan Radek Pech, narozen 

07.05.1974, Praha 9. 
 

 

2. aby nošení roušek a „social distancing“ bylo po vzoru Švédska 

občanům ČR, a osobám pobývajícím v ČR výhradně doporučováno, 

a to jak na úřadech, ve veřejné dopravě, školách, obchodech, tak i 

v domovech seniorů.  
 

3. aby nebyla jakkoli v souvislosti s pandemií COVID-19 omezována 

ekonomická činnost podnikatelů a občanů ČR, a v případě jakékoli 

nové pandemie nebo epidemie, aby v co nejkratší době byla VŽDY 

důsledně ověřována a prověřována jak infekčnost samotné nemoci, 

tak také způsoby její léčby a další informace.  
 

4. naprosté uplatňování všeobecného principu svobody, volnosti a 

odpovědnosti v rozhodování se o svém zdraví, a zdraví svých dětí 

ve všech jeho aspektech, a naprosto odmítám s tím související 

jakékoli druhotné podmiňování, omezování, či aplikování skrytých 

implikačních podmínek apod.  
 

5. aby Vláda ČR stanovila výrazně nižší částku, a to do maximální výše 

300 Kč vč. DPH, za jakýkoli test na COVID-19 (PCR či serologický), 

či za jakýkoli jiný test na jakékoli jiné, i budoucí onemocnění 

v rámci pandemicky, nebo epidemiologicky rozvíjejících se 

infekčních, nebo chronických nemocí (dále jen „Test“).  
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5.1. aby Test, který bude z jakéhokoli důvodu státní orgán či 

instituce (a to i zahraniční) po občanech ČR vyžadovat, byl 

plně hrazen ze zdravotního pojištění;  

 
 

5.2. aby cena Testu v souladu s požadavkem na její výši pod 

bodem 5. této Petice byla i cenou pro tzv. Samoplátce, tedy 

bezpříznakové osoby, které si přejí být otestováni o své 

vlastní vůli.  
 

5.3.  aby se zcela upustilo od testování vzorků z nosních dírek a 

přistoupilo se výhradně k serologickým testům z krve, které 

mají daleko vyšší a přesnější průkaznost nákazy.  

 
 

5.4. zvýšit cenu za jakýkoli Test na 10.000 Kč, a to u svévolných 

požadavků a opatření zaměstnavatelů v rámci prevence, 

pokud se jedná o zaměstnavatele z řad globálních, 

mezinárodně či v tuzemsku působících, avšak zahraničně 

vlastněných firem, či dalších právních forem podnikatelské 

nebo neziskové činnosti, s tím, že jej musí zaměstnavatelé 

takovému zaměstnanci předem uhradit, pokud Test po něm v 

rámci svévolné prevence požadují.  
 

5.5. ponechat aktuální cenu za jakýkoli Test, a to u svévolných 

požadavků a opatření zaměstnavatelů v rámci prevence, 

pokud se jedná o zaměstnavatele z řad globálních, 

mezinárodně či v tuzemsku působících, avšak tuzemsky 

vlastněných firem, tj. firem výhradně českých podnikatelů bez 

zahraničního kapitálu, či dalších právních forem 

podnikatelské nebo neziskové činnosti, s tím, že jej musí 

zaměstnavatelé takovému zaměstnanci předem uhradit, 

pokud Test po něm v rámci svévolné prevence požadují.  
 

6. aby Ministerstvo vnitra ČR neprodleně učinilo takové kroky, které 

by zabránily realizaci programu AMIF č. 28, za účelem podpory 

zřizování a provozu migračních center, jakož i dalších obdobných 

programů na území celé České republiky; 
 

7. s ohledem na zcela zásadní význam práva jednotlivce hradit své 

dluhy v hotovosti, zakotvit toto právo jako základní hospodářské 

právo v novém čl. 26 a) Listiny základních práv a svobod. Účelem 

této navrhované změny musí být primárně ochrana rovnocenného 

postavení hotovostních a bezhotovostních forem transakcí, a s tím 

související i právo nás občanů realizovat a přijímat platby 

v hotovosti; 
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8. okamžité odvolání plk. prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. z 

funkce Ministra zdravotnictví ČR, a nepřeji si jeho působení ani v 

krizovém štábu či jako epidemiologa. Zcela nenávratně a naprosto 

ztratil moji důvěru; 
 

9. okamžité odvolání prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., z funkce 

Ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Ztratil 

moji důvěru; 

 
 

10. PODÁVÁM, podle § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 483/1991 Sb., o 

České televizi, v platném znění, stížnost na generálního ředitele ČT 

pro soustavné a z mého pohledu zcela vědomé porušování zákona 

o ČT, díky vysílání neobjektivního, zkresleného zpravodajství o 

pandemii COVID-19, stejně tak neobjektivních a zkreslených 

informací týkajících se mediálního obrazu domácí, ale i zahraniční 

politiky.  
 

 

10.1. aby Rada ČT neprodleně učinila takové kroky, které by 

napravily výše zmíněné nedostatky, a bylo mi poskytováno 

objektivní, vyvážené, a především nezávislé zpravodajství, 

věrné obrazu geopolitické i domácí scény bez účasti vlivu a 

protěžování zájmových skupin. 
  

10.2. vzhledem k závažnosti tohoto počínání, okamžité odvolání z 

funkce generálního ředitele České televize pana Ing. Petra 

Dvořáka, MBA; 

 

Prohlašuji, že jsem státním občanem České republiky, je mi více než 18 let. Beru na vědomí, že ten, kdo podepíše 

vícekrát podpisovou listinu nebo podepíše listinu, ač není oprávněnou osobou, nebo kdo v podpisové listině uvede 

nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3.000,- Kč.           

 

V __________________________DNE____________________PODPIS______________________________________ 

          OVĚŘENÝ PODPIS *(   

*( ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ PŘILOŽENÉ POKYNY A VYSVĚTLUJÍCÍ KOMENTÁŘE 

 

ČITELNĚ vyplněný a vlastnoručně podepsaný petiční arch zašlete POŠTOU nebo OSOBNĚ DONESTE 

 (Po-Pá 10:00-15:00) na adresu: MT účetnictví s.r.o., Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1. 
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