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Shromažďování podpisů pod petici 

Občan může vyzývat ostatní občany, aby petici svým způsobem podpořili. 

Petice a podpisové archy mohou být vystaveny 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. 

Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která 

dosáhla věku 16 let. 

Platný podpis může udělit pouze občan ČR, který nejpozději druhý den volby prezidenta 

dosáhl 18 let. 

Petiční archy nechte vyplnit čitelně hůlkovým písmem modrou či černou propiskou. 

Dohlédněte, prosím, na to, aby byla uvedená data vyplněna pozorně a pečlivě. 

Podpisový arch je vytištěn na bílý kancelářský papír formátu A4. 

Každý podpisový arch začíná u každého voliče pořadovým číslem 1. 

Datum narození uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY, kde DD je den, MM je měsíc a YYYY 

je rok narození. 

Očíslování archů se provede po kompletaci a kontrole všech archů před podáním kandidátní 

listiny. 

Naplněný petiční arch podá ten, kdo sbírá podpisy, osobně nebo zašle na adresu uvedenou na 

petici. 

 

Je nutné věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti petičních archů. Petiční archy obsahují 

osobní údaje občanů, včetně čísel osobních dokladů, proto je nutné pro petiční archy zajistit 

dohled. Zejména je nutné dávat pozor na to, aby petiční archy s údaji a podpisy nebyly 

kopírovány, opisovány, foceny či jinak z nich nebyly pořizovány kopie nebo vypisované údaje. 

Dále je nutné zajistit, aby podepsané petiční archy nebyly odcizeny. Zvýšenou pozornost je 

třeba věnovat situacím, kdy někdo u archu vytahuje mobilní telefon nebo kameru, jelikož hrozí, 

že údaje budou zachyceny, zveřejněny a případně zneužity. Jestliže se bude petent chtít vyfotit 

po podepsání petice (např. pro sdílení fotky na sociálních sítích), je třeba zajistit, aby nebyly 

vyfoceny žádné archy obsahující podpisy občanů. V této situaci je možné, aby se občan vyfotil 

s kandidátní listinou nebo se vzorovým archem, který́ nebude obsahovat podpisy občanů. S 

ohledem na vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů je třeba občanům sdělit,  

- jaké osobní údaje jsou zpracovávány (jméno a příjmení, datum narození, adresa, číslo 

osobního dokladu a podpis),  

- pro jaký́ účel (podpis petice na podporu kandidatury Ing. Hynka Blaško na prezidenta 

České republiky),  

- komu budou údaje zpřístupněny (informace, že archy budou zaslány volebnímu štábu, 

který́ je očísluje a předá Ministerstvu vnitra), 

a to za předpokladu, že tyto údaje nejsou osobě podepisující petiční arch dosud známy. S 

ohledem na předpokládaný́ průběh sběru podpisů a údajů uvedených na petičním archu, se dá 

předpokládat, že primárně bude občanovi třeba sdělit informace o tom, komu budou údaje 

zpřístupněny. 

Kdo převzal petiční arch, zavazuje se vynaložit veškeré úsilí k ochraně tohoto archu a údajů na 

něm uvedených. 

 

Pan generál nekandiduje za žádnou politickou stranu.  

Kandiduje sám za sebe.  

Hlavní je si uvědomit, že si volíme PREZIDENTA ČR… ne politickou stranu. 

  


