PETICE ZA DŮKLADNÉ PROVĚŘENÍ
COVIDOVÝCH STÁTNÍCH ZAKÁZEK
REALIZOVANÝCH ZA NOUZOVÉHO STAVU 2020-2021
podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Petiční výbor zastupuje: Mgr. Tomáš Sochr, nar. 27. 4. 1980, Nenačovice 72, 266 01 Nenačovice
To, co vláda předvádí v nouzovém stavu, je PRIVATIZACE ČÍSLO 2. Miliony a miliardy z našeho společného rozpočtu tečou do kapes naprosto pochybných firem. Mají sídla v Karibiku, jsou napojené
na trestně stíhané lobbisty a mají pobočky v automyčce na Ukrajině. Jsou to překupníci s čínskými respirátory. Za celé hnutí Přísaha říkám jasné dost. Chceme provést audit všech veřejných zakázek
od prvního nouzového stavu na jaře 2020 až po ten poslední. A všechny viníky potrestat. Ne bílé koně, ale skutečné příjemce peněz.
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Tímto podpisem uděluji souhlas se sběrem a zpracováním osobních údajů uvedených v petici. S osobními údaji je nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů). Uvedením e-mailové adresy udělujete souhlas s jejím využitím pro marketingové účely.

Vyplněný petiční arch zašlete na adresu zmocněnce petičního výboru.
Za petiční výbor:
Mgr. Tomáš Sochr
Nenačovice 72
266 01 Nenačovice
*) vyplňte HŮLKOVÝM písmem, modrou tužkou a názvy nezkracujte
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PETICE ZA DŮKLADNÉ PROVĚŘENÍ
COVIDOVÝCH STÁTNÍCH ZAKÁZEK
REALIZOVANÝCH ZA NOUZOVÉHO STAVU 2020-2021
podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

My, níže podepsaní, občané naší České republiky, už nemůžeme dál přihlížet
bezprecedentnímu rozkrádání veřejného majetku, kdy za nouzového stavu, mimo zákon
o zadávání veřejných zakázek, plynou miliardy korun z veřejných rozpočtů pochybným
firmám, často se sídly v daňových rájích.
Chceme spravedlnost pro všechny občany ČR a důslednější vymahatelnost práva v naší zemi,
proto požadujeme prošetření veškerých státních zakázek realizovaných v době nouzového
stavu.
Dále prohlašujeme, že:
1. plně podporujeme hnutí Přísaha - občanské hnutí Roberta Šlachty v úmyslu prověřit
veškeré státní zakázky v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva vnitra
ČR v období od počátku března 2020 až do ukončení nouzového stavu a ukončení všech
vydaných mimořádných opatření podle příslušných právních předpisů.
2. plně souhlasíme s tím, aby hnutí Přísaha - občanské hnutí Roberta Šlachty prosazovalo
v případě zvolení svých zástupců do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR toto řešení na
půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, s tím, že navrhne vznik parlamentní vyšetřovací
komise, která povolá skutečně nezávislý odborný tým analytiků a vyšetřovatelů. Nechceme
žádnou další bezzubou parlamentní komisi bez jasného výsledku.
3. požadujeme, aby výsledky zjištění o podezřelých státních zakázkách byly předány formou
trestního oznámení příslušným orgánům činným v trestním řízení, aby mohla být posouzena
případná trestní odpovědnost konkrétních osob, odpovídajících za schvalování takových
veřejných zakázek, zadávání, jejich průběh a konečnou realizaci těchto zakázek včetně
zjištění konkrétních osob, které podepsaly smlouvy v návaznosti na takové veřejné
zakázky, a dále včetně prověření toho, zda z těchto veřejných zakázek měl někdo nelegální
zisk či jiný neoprávněný prospěch.
4. rovněž žádáme, aby výstupy z činnosti takového odborného týmu byly využity i v rámci
legislativního procesu ke zlepšení nejen příslušných krizových právních norem ČR, ale i
ke zkvalitnění právního řádu ČR jako celku.
5. tato Petice nevyzývá 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.
Na důkaz své vůle přikládáme vlastnoruční podpis.

Petiční výbor ve složení:

Mgr. Robert Šlachta, Šumická 688, 691 23 Pohořelice
Mgr. Tomáš Sochr, Nenačovice 72, 266 01 Nenačovice
Mgr. Jaroslav Pelc, Bory Kříže 994, 272 04 Kladno
Mgr. Jiří Komárek, Tovéř 49, 783 16 Tovéř
Bc. Karel Tichý, Vondroušova 1160, 163 00 Praha 17 - Řepy
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POKUD SOUHLASÍTE,

PODEPIŠTE
PETICI!

