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Parlament České republiky 

 POSLANECKÁ SNĚMOVNA FINÁLNÍ VERZE 

2020 
8. volební období 

xxxx 

NÁVRH USNESENÍ 
Poslanecké sněmovny 

ze x. schůze 

ze dne XX. XXXXXXX 2020 

k petičnímu návrhu občanské veřejnosti na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny 

KULOVÝ BLESK 

Poslanecká sněmovna 

I. zřizuje podle čl. 30 Ústavy České republiky a podle § 48 zákona č. 90/1995 Sb., 

o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny 

KULOVÝ BLESK; 

II. ukládá vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny KULOVÝ BLESK prověřit 

1) v oblasti řešení globální PANDEMIE COVID-19 

a. opodstatněnost a oprávněnost vyhlášení nouzového stavu; 

b. opodstatněnost a oprávněnost uzavření hranic a leteckého provozu; 

c. opodstatněnost a oprávněnost vyhlášení stavu legislativní nouze;   

d. opodstatněnost a oprávněnost všech dalších zavedených a nově zaváděných 

opatření v souvislosti s pandemií COVID-19; 

e. veškeré instrukce a informace od MEZINÁRODNÍCH organizací, institucí, 

veřejně činných osob či specializovaných odborníků;  

● kdo, jak a kdy v ČR takové instrukce a informace bezodkladně ověřil; 

● kdo za prověření těchto informací má, nebo měl plnou odpovědnost; 

● jaké důsledky má, nebo mělo případné neprověření takovýchto 

informací pro občany ČR, ekonomiku a bezpečnost státu;     
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f. veškeré legislativní změny prováděné od 01.01.2020, a v případě jakýchkoli 

nedostatků či pochybností navrhnout s písemným odůvodněním jejich uvedení 

do původního stavu, či navrhnout jejich zrušení jako celku, či jen některé jejich 

části;   

g. veškeré nákupy zdravotnického materiálu, zejména pak materiálu 

označovaného jako „COVID-19 Test kits“ v letech 2017, 2018, 2019 

organizovaného pomocí WITS (World Integrated Trade Solution – platforma 

Světové banky);  

h. veškeré nákupy zdravotnického materiálu, laboratorní techniky, léků a léčivých 

substancí vztahujících se k řešení problematiky pandemie COVID-19, a to 

zpětně od roku 2017 do současnosti;  

i. majetkové provázanosti a výše jednotlivých měsíčních tržeb za provedené PCR 

testování, a to u všech firem, laboratoří, nemocnic, zdravotnických zařízení, 

hygienických stanic a ostatních nespecifikovaných subjektů poskytujících PCR 

testy; 

j. majetkové provázanosti a výše jednotlivých měsíčních tržeb za prodej 

zdravotnických ochranných pomůcek, hygienických a dezinfekčních 

prostředků, dodávek PCR testů u všech firem, laboratoří, nemocnic, 

zdravotnických zařízení a organizací; 

k. jakékoli čerpání finančních prostředků zdravotnickými zařízeními a lékaři ze 

systému zdravotního pojištění vztahující se k diagnóze COVID-19;    

l. podezřelé okolnosti okolo vzniku PCR testu na COVID-19, jeho efektivitu a 

účinnost; 

m. původ viru SARS-COV-2, a zda se jedná o nový virus; 

n. případný laboratorní zásah do viru SARS-COV-2, a v případě potvrzení 

takového zjištění pověřit státní zastupitelství k zahájení úkonů mezinárodního 

vyšetřování pro podezření z trestného činu bioterorismu; 

o. účinnost aktuálně dostupných léčiv, a to bez ohledu na výsledky zahraničních 

studií; 

p. obecnou účinnost a efektivitu vakcín proti SARS-COV-2 s ohledem na jeho 

vysokou nepředvídatelnou mutaci;  

q. možnost vzniku zákonné úpravy, která by definovala jasnou a striktní 

odpovědnost výrobců léčiv a vakcín za jimi vyráběné produkty; 

r. možnost vzniku zákonné úpravy, která by dávala povinnost farmaceutickým 

firmám zveřejňovat kompletní složení vakcín, zejména toxických látek, těžkých 

kovů a veškerých alergenů, a to i s důrazem na možné nanočástice, a detailní 

popis, jak jejich funkcí, tak i jejich dopadů na lidský organismus, společně s 

detailními výsledky a průběhem individuálních klinických testů; 
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s. před samotným nákupem vakcín kompletní výsledky podrobných 

individuálních klinických testů, a to ve všech fázích vývoje takové vakcíny s 

informací od farmaceutické společnosti, v jaké zemi a z jakých důvodů, 

prováděla v dané lokalitě takové klinické testování; 

t. u zemřelých osob na COVID-19 nebo s COVID-19, a také u osob 

hospitalizovaných na JIP s diagnózou COVID-19, zda tyto osoby prodělaly 

v posledním roce očkování (kdy, jaké, jakou látkou, proti čemu, jméno výrobce, 

jméno distributora);  

u. veškerou dostupnou dokumentaci a podněty od občanů s ohledem na výše 

specifikované; 

2) v oblasti ostatního očkování – povinného i nepovinného   

a. na MPSV počet evidovaných osob a dětí, které pobírají sociální dávky, invalidní 

důchod v důsledku zdravotních komplikací po očkování; 

b. počet, detailní skladbu a vývoj počtu autistických dětí a osob, a dalších 

onemocnění stanovených lékařskými odborníky v souvislosti s očkováním, 

včetně vynaložených prostředků na léčbu, péči a další dávky a kompenzace;  

c. možnost vzniku zákonné úpravy, která by definovala jasnou a striktní 

odpovědnost výrobců léčiv a vakcín za jimi vyráběné produkty; 

d. možnost vzniku zákonné úpravy, která by dávala povinnost farmaceutickým 

firmám zveřejňovat kompletní složení vakcín, zejména toxických látek, těžkých 

kovů a veškerých alergenů, a to i s důrazem na možné nanočástice, a detailní 

popis, jak jejich funkcí, tak i jejich dopadů na lidský organismus, společně s 

detailními výsledky a průběhem individuálních klinických testů; 

e. veškerou dostupnou dokumentaci a podněty od občanů s ohledem na výše 

specifikované; 

 

3) v oblasti bezdrátových sítí   

a. zdravotní nezávadnost používání všech bezdrátových zařízení, a to výhradně 

odborníky z oblasti lékařství a toxikologie, a navrhnout správné nastavení 

hygienických limitů, zejména s ohledem na principy předběžné opatrnosti 

vycházející z Rezoluce Rady Evropy č. 1815 a také na: 

● dlouhodobé zdravotní účinky působení EMF ve specifických kategoriích 

pro různé vlnové frekvence a modulace, a to ať již v současné době 

využívaných, anebo v budoucnosti pro využívání takových frekvenčních 

pásem plánovaných, a to se specifickým ohledem na tyto dílčí kategorie:  
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I. dospělé osoby 

II. žáci základních a studenti středních škol a gymnázií, osoby 

neplnoleté  

III. děti a těhotné ženy, školky a nemocnice 

IV. elektro sensitivní osoby, osoby s kovovými implantáty a 

kardiostimulátory, osoby s oslabenou imunitou a srdečními a 

nervovými zdravotními potížemi 

V. fauna a flóra    

b. možnosti snížení EMF zátěže v celé ČR, a navrhnout realizaci potřebných kroků 

takovýchto opatření; 

c. působení milimetrových a decimetrových vln, a revidovat plán na pokrytí 

dopravních koridorů a zastavených oblastí; 

d. nasazování bezdrátové technologie ve školách, školkách, nemocnicích, 

veřejných institucích 

e. bezpečnost softwarově definovaných bezdrátových sítí s ohledem na možný 

kybernetický útok do takových sítí, a potencionální rizika spojená s možným 

zneužitím softwarově zvýšeného výkonu takových sítí, které by mělo negativní 

vliv na veřejné zdraví;     

f. možnosti nepřetržitého monitorování aktuální výše EMF záření; 

g. současný stav, zdravotní a bezpečnostní dopady satelitního a družicového 

vysílání, včetně nově plánovaného spuštění mikrovlnného systému;   

h. vyzařované hodnoty u bezdrátových přístrojů a zařízení v rámci 

spotřebitelského nezávislého auditu; 

i. možnosti vzdělávání obyvatelstva o působení EMF záření na organismus;  

j. zda je nutné doporučit omezení používání mobilu u dětí včetně dopadů do 

reklam; 

k. veškerou dostupnou dokumentaci a podněty od občanů s ohledem na výše 

specifikované; 
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4) v oblasti čistoty vody, vzduchu, půdy a světelného smogu    

a. v roce 2020 pohyb letadel nad českým vzdušným prostorem, zejména s ohledem 

na údajné letecké snímkování či skenování; 

b. v roce 2020 pohyb letadel nad českým vzdušným prostorem, zejména s ohledem 

na údajné vypouštění kapalných látek, aerosolů a plynů – „chemtrails“; 

c. zdravotní nezávadnost nově instalovaných venkovních a vnitřních LED 

osvětlení, a to zejména s ohledem na podstatnou změnu chromatičnosti uměle 

emitovaného světla;  

d. stav kontaminace půdy chemickými a toxickými látkami, a navrhnout opatření; 

e. veškerou dostupnou dokumentaci a podněty od občanů s ohledem na výše 

specifikované;  

 

5) v ostatních oblastech    

a. dohody učiněné premiérem Babišem s předsedkyní Evropské komise Ursula 

von der Leyenovou a navrhnout jejich změny; 

b. realizované a navrhované úpravy Ústavy a Ústavních zákonů a odmítnout 

veškeré změny, které by jakkoli ohrožovali práva, svobodu a nezávislost občanů 

ČR; 

c. zda nedošlo k úmyslným odborným pochybením, proklamacím, manipulacím či 

podávání klamavých informací veřejnosti, byť jen zamlčováním některých 

faktů, či jen odbornou nedostatečností na danou oblast, ke které se dotyční 

akademici / odborníci / politici či pracovníci státní správy, úřadů, asociací a 

organizací mylně vyjadřovali či vyjadřují a to následovně:  

● výhradně z důvodu podezření na střet zájmů a za podmínky, že mohlo 

dojít k poškození zdraví části veřejnosti, navrhnout okamžité, avšak 

dočasné odebrání akademických titulů těmto akademikům / odborníkům 

/ politikům či pracovníkům státní správy, úřadů,  

asociací a organizací, a to do doby prokázání či neprokázání výše 

uvedeného v rámci trestního stíhání; 

● výhradně z důvodu prokázaného střetu zájmů a za podmínky, že mohlo 

dojít k poškození zdraví části veřejnosti, nad rámec rozhodnutí soudní 

mocí v rovině trestně právní navrhnout trvalé, odebrání akademických 

titulů takovýmto akademikům / odborníkům / politikům či pracovníkům 

státní správy, úřadů, asociací a organizací; 

d. veškerou dostupnou dokumentaci a podněty od občanů s ohledem na výše 

specifikované; 
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I. stanoví lhůtu devíti měsíců ode dne zřízení vyšetřovací komise, v níž je vyšetřovací 

komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně; 

II. určuje na žádost petičního návrhu občanské veřejnosti počet členů vyšetřovací komise 

na 15 a stanoví většinový způsob jejich volby, a to po jednom zástupci z každého 

následujícího poslaneckého klubu: 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.  

III. určuje na žádost petičního návrhu občanské veřejnosti zvolit za předsedu vyšetřovací 

komise poslance z poslaneckého klubu SPD. 

IV. ukládá na žádost petičního návrhu občanské veřejnosti předsedovi vyšetřovací komise a 

zvoleným členům vyšetřovací komise povinnost zvolit jako svého místopředsedu 

poslance z poslaneckého klubu Nezařazených.  

V. ukládá 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. Pan Radek Pech bude 

jmenován jedním z výše uvedených 15 ti nezávislých vyšetřovatelů.    

VI. ukládá 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.  

Radek Vondráček v. r.  

předseda Poslanecké sněmovny 

Jaroslav Holík v. r.  

ověřovatel Poslanecké sněmovny 


