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dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod, v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané České republiky vyzýváme Poslaneckou sněmovnu a Senát České republiky a

požadujeme uzákonění celostátního referenda a dalších nástrojů přímé demokracie tak, aby občané měli 
skutečný přístup k moci, jak jim to garantuje Ústava. Aby se jednalo o nástroje funkční a reálně použitelné

POŽADUJEME:

Schválení zákona o celostátním referendu vyhlašovaném na základě petice 
občanů, a to za těchto podmínek:

1) zákonem požadovaný počet podpisů pod petici žádající vypsání referenda 
nesmí být větší než 1% všech oprávněných voličů

2) referendum je závazné a platné bez ohledu na počet zúčastněných voličů

3)  referendum  může  být  vypsáno  o  všech  otázkách,  o  nichž  mají  právo 
rozhodovat naši volení zástupci, tj. např. i o rozpuštění parlamentu.

Naléhavost tohoto požadavku je zřejmá zvláště dnes, kdy vláda, která má minimální podporu 
občanů,  prosazuje  zákony,  které  jsou  prospěšné  jen  nejbohatší  menšině.  Celostátní 
referendum  je  nejdemokratičtější  způsob,  jak  po  vzoru  Islandu  (masové  demonstrace 
občanů) a Lotyšska (schváleno v celostátním referendu) rozhodnout o rozpuštění parlamentu 
a vypsání předčasných voleb. Jen předčasné volby mohou ukončit působení této vlády!  

Prosíme  o  rozmnožování  této  petice  a  zasílání  sebraných  podpisů  na  adresu  koordinátora  iniciativy: 
František Vlásek, Karla Popelky 1028, 431 11 Jirkov.

Za petiční výbor:
PhDr. Milan Valach PhD., B. Martinů 44, 602 00 Brno 
František Vlásek, Karla Popelky 1028, 431 11 Jirkov
Jiří Matuszek, Lechowiczova 31, 702 00 Ostrava
Vítězslav Krejčí, Polní 3628/29, 586 01 Jihlava



PETICE ZA UZÁKONÉNÍ INICIATIVY a CELOSTÁTNÍHO REFERENDA V ČR

Hnutí za přímou demokracii
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. 
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním uvádíme, že podpisový arch se týká petice „Petice za uzákonění iniciativy 
a celostátního referenda".  
Za petiční výbor: František Vlásek

itelné jméno a p íjmeníČ ř Bydlišt  (m sto, ulice a íslo)ě ě č Podpis

Prosím  o  rozmnožování  této  petice  a  zasílání  sebraných  podpisů  na  adresu  koordinátora   iniciativy: 
František Vlásek, Karla Popelky 1028, 431 11 Jirkov


