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Podatel:    Adresáti:       
Radek PECH    Prezident ČR   Senát ČR Rada pro rozhlasové 

Podvinný mlýn 2356/36   Premiér ČR   MZČR  a televizní vysílání 

190 00 Praha 9     Vláda ČR    MVČR  Česká televize, Rada ČT 

Datum narození: 07.05.1974  Poslanecká sněmovna ČR Krizový štáb Český rozhlas, ČTK  
 

 

My, níže podepsaní občané, vedeni obavou o svoji bezpečnost, ekonomickou prosperitu, 

zdraví, suverenitu, nezachování principů – rodiny, finanční hotovosti, svobody a nezávislosti 

NESOUHLASÍME:  

 

1) s řešením globální pandemie COVID-19, která podle nás vykazuje charakteristiky ekonomicko-mocenského a 

globálně politického podvodu, který útočí na bezpečnost a suverenitu naší země, stejně tak jako 

s prohlubováním deficitu státního rozpočtu, s migrační politikou, s implementací bezdrátové technologie bez 

jasné odpovědi dopadů na dlouhodobé zdravotní účinky, se zvýšeným počtem letadel přelétajícím nad naším 

územím, vypouštějícím aerosolové látky, s aktuálním stavem odpovědnosti farmaceutických firem za 

očkovací látky a jejich zdravotní následky, a se zaváděním pochybných druhotných povinností, které mají do 

budoucna silně omezovat naše, práva, svobody a nezávislost a z tohoto důvodu POŽADUJEME zřízení 

Parlamentní vyšetřovací komise KULOVÝ BLESK, a to v souladu s přiloženým NÁVRHEM USNESENÍ Poslanecké 

sněmovny;  

• Komu: Poslanecká sněmovna ČR;  

• Na vědomí: Prezident ČR, Vláda ČR, Senát ČR, MZČR, MVČR, Krizový štáb;  

• Mediálně šířit: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Česká televize, Rada ČT, Český rozhlas, ČTK;   

 

2) s opatřeními proti koronaviru, týkající se požadavků na povinné nošení roušek a „social distancing“, a 

POŽADUJEME, 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 tak i v domovech 

seniorů;  

• Komu: MZČR; 

• Na vědomí: Prezident ČR, Vláda ČR, Poslanecká sněmovna ČR, Senát ČR, MVČR, Krizový štáb;  

• Mediálně šířit: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Česká televize, Rada ČT, Český rozhlas, ČTK;   

 

3) s jakýmkoli omezováním podnikatelských aktivit, a zaváděním ekonomického „lock-downu”, a POŽADUJEME, 

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;   

• Komu: Vláda ČR, MZČR, MVČR, Krizový štáb ČR;  

• Na vědomí: Prezident ČR, Poslanecká sněmovna ČR, Senát ČR;  

• Mediálně šířit: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Česká televize, Rada ČT, Český rozhlas, ČTK; 
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4) s testováním osob bez příznaků, pokud se oni sami nechtějí nechat testovat, a POŽADUJEME naprosté 

uplatňování všeobecného principu svobody, volnosti a odpovědnosti v rozhodování se o svém zdraví, a zdraví 

svých dětí ve všech jeho aspektech, a naprosto odmítáme s tím související jakékoli druhotné podmiňování, 

omezování, či aplikování skrytých implikačních podmínek apod.;  

• Komu: MZČR;  

• Na vědomí: Prezident ČR, Vláda ČR, Poslanecká sněmovna ČR, Senát ČR, MVČR, Krizový štáb;  

• Mediálně šířit: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Česká televize, Rada ČT, Český rozhlas, ČTK;   

 

5) se systémem zpoplatnění testů, kdy částka za testování je podle našeho názoru nepřiměřeně vysoká, a pro 

určitý okruh zdravotních odborníků může naopak působit jako střet zájmů, a POŽADUJEME, 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“). POŽADUJEME, 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. POŽADUJEME, 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. POŽADUJEME, 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. 

POŽADUJEME 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. POŽADUJEME 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; 

• Komu: MZČR;  

• Na vědomí: Prezident ČR, Vláda ČR, Poslanecká sněmovna ČR, Senát ČR, MVČR, Krizový štáb;  

• Mediálně šířit: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Česká televize, Rada ČT, Český rozhlas, ČTK; 

 

6) s výzvou AMIF č. 28 Ministerstva vnitra ČR, na jejímž základě toto ministerstvo vyplatí nevládním organizacím 

částku 95 mil. Kč, a to za účelem podpory zřizování a provozu migračních center v Ústeckém kraji, 

Jihomoravském kraji, Královéhradeckém kraji a v hlavním městě Praze, a POŽADUJEME, 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;   

• Komu: MVČR;  

• Na vědomí: Prezident ČR, Vláda ČR, Poslanecká sněmovna ČR, Senát ČR, MZČR;  

• Mediálně šířit: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Česká televize, Rada ČT, Český rozhlas, ČTK;   
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7) se zamítavým stanoviskem Vlády ČR ze dne 22.06.2020 k návrhu Václava Klause a Zuzany Majerové 

Zahradníkové na vydání Ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod a Ústava České 

republiky (sněmovní tisk č. 877), a POŽADUJEME 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. V případě výhradně bezhotovostního systému realizovaných plateb, ač jakkoli 

výhodnějšího a levnějšího na svoji správu, máme obavu, že bezhotovostní systém realizovaných plateb by do 

budoucna mohl výrazně omezovat naše osobní svobody a práva;   

• Komu: Prezident ČR, Vláda ČR, Poslanecká sněmovna ČR, Senát ČR;  

• Na vědomí: MZČR, MVČR;  

• Mediálně šířit: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Česká televize, Rada ČT, Český rozhlas, ČTK; 

 

8) se jmenováním plk. prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., do funkce Ministra zdravotnictví ČR z důvodu 

jeho napojení na již zcela nedůvěryhodnou WHO (prokazatelně financovanou z velmi podstatné části ze 

soukromých peněz privátních investorů a mecenášů), dále díky jeho spolupráci a napojení na farmaceutické 

společnosti, dále díky faktu, že je sám předsedou České vakcinologické společnosti ČLS JEP a na samotném 

očkování má podle nás hlavně ekonomické zájmy. Stejně tak jako díky rozbíhajícím se vakcinačním 

skandálům po celém světě, kdy vakcíny poškodily zdraví mnoha očkovaným dětem a dospělým. Z těchto 

důvodů POŽADUJEME okamžité odvolání plk. prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. z funkce Ministra 

zdravotnictví ČR, a nepřejeme si jeho působení ani v krizovém štábu či jako epidemiologa. Zcela nenávratně a 

naprosto ztratil naši důvěru.  

• Komu: Prezident ČR, Premiér ČR; 

• Na vědomí: Vláda ČR, Poslanecká sněmovna ČR, Senát ČR, MZČR, MVČR;  

• Mediálně šířit: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Česká televize, Rada ČT, Český rozhlas, ČTK;   

 

9) s prezentací statistik Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR zveřejňovaných v souvislosti 

s onemocněním COVID-19. Z našeho pohledu jsou statistiky účelově zavádějící, jsou vytvářeny s cílem 

podporovat strašení veřejnosti, a Vládu tak nutí podle našeho názoru přijímat špatná rozhodnutí. Z tohoto 

důvodu POŽADUJEME okamžité odvolání prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., z funkce Ředitele Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky ČR. Ztratil naši důvěru.  

• Komu: MZČR;  

• Na vědomí: Prezident ČR, Vláda ČR, Poslanecká sněmovna ČR, Senát ČR, MVČR;  

• Mediálně šířit: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Česká televize, Rada ČT, Český rozhlas, ČTK; 
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10) s obsahem tuzemského i zahraničního zpravodajství a publicistiky ohledně tématu globální pandemie COVID-

19, stejně tak i s obsahem toho, co se děje na zahraniční politické scéně, ať již jde o Rusko, Bělorusko, USA, 

Austrálii atd. Věříme, že nedostáváme věrný mediální obraz skutečného stavu celosvětové společnosti a 

zahraniční ani domácí politické scény. Tento je podle našeho názoru, z nám neznámého důvodu, ovlivňován 

ze zahraničí, ačkoli by nám Česká televize, díky svému poslání, měla podávat obraz pravdivý, reálný a 

v závažných kauzách proaktivně investigativní. Toto se však v rámci geopolitické situace od vypuknutí 

pandemie v České televizi naprosto neděje. Zejména z těchto důvodů, a protože Česká televize je 

veřejnoprávním, nikoli komerčním, či politickým médiem, PODÁVÁME, 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 našeho 

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. Zároveň POŽADUJEME, aby Rada ČT neprodleně učinila takové kroky, které 

by napravily výše zmíněné nedostatky, a bylo nám poskytováno objektivní, vyvážené, a především nezávislé 

zpravodajství, věrné obrazu geopolitické i domácí scény bez účasti vlivu a protěžování zájmových skupin. 

Dále POŽADUJEME, vzhledem k závažnosti tohoto počínání, okamžité odvolání z funkce generálního ředitele 

České televize pana Ing. Petra Dvořáka, MBA;   

• Komu: Rada ČT;  

• Na vědomí: Prezident ČR, Vláda ČR, Poslanecká sněmovna ČR, Senát ČR, MZČR;  

• Mediálně šířit: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Česká televize, Český rozhlas, ČTK; 

 

Žádáme proto dotčené orgány či zodpovědné ústavní činitele, aby neprodleně učinili takové kroky, které by vedly k 

realizaci zřízení Parlamentní vyšetřovací komise KULOVÝ BLESK v souladu s přiloženým NÁVRHEM USNESENÍ a splnění 

všech výše uvedených požadavků. Na důkaz projevu své vůle přikládáme ke každému požadavku individuálně svůj 

vlastnoruční podpis.  

Děkujeme.  

 

Petiční výbor:  

1.  Radek Pech, bytem Podvinný mlýn 2356/36, 190 00 Praha 9 

2. David Formánek, bytem náměstí Republiky 916, 752 01 Kojetín 

3.  Iveta Kovářová, bytem Velká Chuchle 2147, 159 00 Praha 5 

4.  Denis Schmidt, bytem U Zámeckého parku 851, 436 01 Litvínov 1 

  

Zmocněnec petičního výboru pro styk s úřady: Radek Pech, bytem Podvinný mlýn 2356/36, 190 00 Praha 9  

 

 

 

 

 


