
 

 

 

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 občanů České republiky proti předání 

zisku z těžby lithia do zahraničí 
 

 

 

„Občané České republiky žádají Parlament České republiky o přijetí zákona, 

který zajistí těžbu a zpracování zásob lithia v České republice státní 

organizací, která bude svůj zisk plně odvádět do státního rozpočtu České 

republiky. Do přijetí zákona žádáme vládu České republiky, aby nečinila 

žádná nevratná rozhodnutí v této věci a odvolala platnost memoranda 

podepsaného ministrem Havlíčkem.“ 

 

 
Ministr Havlíček(ČSSD) podepsal 2.10.2017 memorandum o těžbě lithia s firmou European Metals 

Holdings Ltd. Jde o firmu se sídlem v Austrálii vlastněnou patrně kapitálem z USA. Firma bude těžit 

české lithium a zpracovávat ho ve své dceřiné firmě na území České republiky, kde slíbila zaměstnat 

asi tisíc pracovníků. Do cizích rukou se tak dostalo národní bohatství v hodnotě tisíců miliard a ministr 

Havlíček to udělal dva týdny před volbami. Jde o skandální předání zisku z našeho přírodního bohatství 

do rukou zahraniční firmy.  

SPD dlouhodobě požaduje, aby těžba lithia a jeho zpracování byla prováděna státní firmou a zůstala 

tak plně pod kontrolou státu. Zisk z těžby a zpracování lithia je nutné využít ke stabilizaci penzijního 

systému, zdravotnické péče, vzdělávání, podpoře pracujících rodin s dětmi a rozvoji strategických 

projektů v dopravní a energetické infrastruktuře země. 

 

 
 

 

Petiční výbor: 

Tomio Okamura, Trhanovské nám. 14, Praha 10, 102 00 – předseda petičního výboru 

Ing. Radim Fiala, Dykova 2, Prostějov, 796 01 

Ing. Jaroslav Holík, Březůvky 164, 76345 

 
Členy petičního výboru je v této věci oprávněn zastupovat kterýkoliv člen petičního výboru.  

 
 

  



 

 

Podpisový arch k petici: 
 

„Petice občanů České republiky proti předání zisku z těžby lithia do zahraničí.“ 
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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. Jaroslav Holík, Březůvky 164,  76345 

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 

 

 

 
 



 

 

Příloha k 

„Petice občanů České republiky proti předání zisku z těžby lithia do zahraničí“ 

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.  


