PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním v aktuálním znění,
adresovaná Poslanecké sněmovně PČR.

Petice za přímou volbu ředitele České televize nezávislého na politických stranách:
„Žádáme Parlament České republiky, aby přijal zákon umožňující občanům České
republiky v přímé volbě zvolit ředitele České televize“

My, občané České republiky, žádáme od veřejnoprávní České televize ověřené, komplexní,
objektivní a vyvážené informace. Žádáme, aby Česká televize přestala manipulovat veřejným
míněním ve prospěch těch, které vedení televize prosazuje, a žádáme, aby televize přestala
dehonestovat ty, kteří jsou u manipulátorů v nemilosti.
Veřejnoprávní Česká televize se zpronevěřila svému poslání přinášet objektivní a pravdivé
informace o dění doma i ve světě a stala se politicky angažovanou institucí. Česká
televize ignoruje nebo dokonce odsuzuje a dehonestuje názory drtivé většiny českých občanů,
například ohledně migrace. Posledních několik let se přitom míra manipulace s informacemi
neustále zvyšuje.
Výběr a zpracování přinášených informací je mnohdy tendenční. Do diskusí k vybraným
tématům jsou, až na naprosté výjimky, zváni pouze hosté s názory, které odpovídají potřebám
manipulace. My, občané České republiky a televizní koncesionáři nechceme, aby Česká
televize zaujímala jakékoli politické postoje, ale aby pravdivě informovala a nezkreslovala
zprávy o světě kolem nás.
Vyzýváme jak vedení České televize, tak i Parlament a Vládu České republiky, aby situaci,
která je za hranou zákona o České televizi, začala řešit. Je přitom zřejmé, že stávající
mechanismy kontroly objektivity a veřejnoprávnosti ČT selhávají.
Žádáme proto zástupce občanů v Parlamentu, aby začali zcela vážně diskutovat systémové
změny, které by vrátily České televizi důvěru a důstojnost.
Žádáme v prvé řadě změnu výběru vedení České televize - žádáme přímou volbu ředitele České
televize, který by tak nebyl odpovědný politikům a jejich kmotrům, ale nám, občanům České
republiky.

Petiční výbor:
Tomio Okamura, Trhanovské nám. 14, Praha 10, 102 00 – předseda petičního výboru
Ing. Radim Fiala, Dykova 2, Prostějov, 796 01
Ing. Jan Veleba, Nad tratí 1467/11, Velké Meziříčí, 594 01
Členy petičního výboru je v této věci oprávněn zastupovat kterýkoliv člen petičního výboru.

Podpisový arch k petici:
Petice za přímou volbu ředitele České televize „Žádáme Parlament České republiky, aby přijal
zákon umožňující občanům České republiky v přímé volbě zvolit ředitele České televize“
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Počet petentů na listu.
Petiční výbor:
Tomio Okamura, Trhanovské nám. 14, Praha 10, 102 00 – předseda petičního výboru
Ing. Radim Fiala, Dykova 2, Prostějov, 796 01
Ing. Jan Veleba, Nad tratí 1467/11, Velké Meziříčí, 594 01
Členy petičního výboru je v této věci oprávněn zastupovat kterýkoliv člen petičního výboru.

Podpisové archy zasílejte na adresu:
SPD - Tomio Okamura, Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1

Podpis

Příloha k
Petice za přímou volbu ředitele České televize „Žádáme Parlament České republiky, aby přijal zákon umožňující
občanům České republiky v přímé volbě zvolit ředitele České televize“
Příloha - Listina základních práv a svobod
Čl. 18
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se
obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.
Příloha - zákon 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990, o právu petičním
Úvodní ustanovení
§1
(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech
veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice"). (poznámka: zákon
umožňuje podat petici i jedinému člověku)
(4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv
občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení,
nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.
§2
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.
§3
Petiční výbor
(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané
vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebují, například když
není nutné další jednání se státním orgánem)
(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.
§4
Shromažďování podpisů pod petici
(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým
podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s
obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy
podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a
bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti.
K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení
veřejného pořádku.
(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.
§5
Podání a vyřízení petice
(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li
petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo
je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.
(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů
postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo
tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.
Společná ustanovení
§9
Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a
podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.

