Manuál pro sběr podpisů
Co je to petice
●

Petice je podpisový arch, do kterého je nutné sesbírat minimálně 50 000 podpisů občanů ČR, kteří tím
umožní potenciálnímu kandidátovi zúčastnit se prezidentských voleb. Petice a sběr podpisů se řídí zákonem
č. 85/1990 Sb. o petičním právu a zákonem č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky.

●

Petiční archy jsou ke stažení na webu https://www.michalhoracek.cz/jak-me-podporit/peticni-arch/.

●

Petiční archy mohou být umístěny na veřejně přístupných místech; k tomu není třeba povolení státního
orgánu (viz zákon č. 85/1990, o právu petičním). Při sběru podpisů na petiční archy zejména nesmíte
omezovat provoz motorových vozidel, nebo poškozovat cizí majetek (např. trávník).

●

Na petiční arch je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, číslo
občanského průkazu či cestovního pasu (OP či CP, předchází samotnému číslu) a připojit vlastnoruční
podpis.

●

Poskytujeme vám navíc také petiční arch pro samostatný podpis jednotlivců.

Jak získávat právoplatné podpisy
1.

Petiční archy nechte vyplnit čitelně HŮLKOVÝM písmem modrou či černou propiskou. Dohlédněte prosím
na to, aby byla uvedená data vyplněna pozorně a pečlivě.

2. Platný podpis může udělit pouze občan České republiky, jenž dosáhl 18 let. Podpisy cizinců a nezletilých se
nezapočítávají do potřebných platných podpisů.
3. Vy, kteří podpisy budete sbírat, uveďte na zadní stranu petičního archu tužkou své kontaktní údaje (jméno a
příjmení, telefonní kontakt, e-mail), abychom se na vás v případě potřeby mohli obrátit.
4. PETIČNÍ ARCHY NEČÍSLUJTE, očíslujeme je sami.
5.

Naplněný arch odevzdejte na nejbližší petiční místo, odtud bude odeslán správcem petičního místa na naše
náklady. Nebo nás požádejte o obálku (petice@michalhoracek.cz). Vyplněné petiční archy je také možné (na
vlastní náklady) poslat na adresu Michal Horáček, P. O. Box 1329, Jindřišská 909/14, Praha 1, PSČ 111
21.

PROSÍME O ZASLÁNÍ ARCHŮ:
2. května 2017
30. června 2017
20. října 2017

6. 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, který 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 jaký účel (podpis petice na podporu
kandidatury Michala Horáčka na prezidenta České republiky), komu budou údaje zpřístupněny (informace, že
archy budou zaslány volebnímu štábu, který je očísluje a předá Ministerstvu vnitra), a to za předpokladu, že
tyto údaje nejsou osobě podepisující petiční arch dosud známy. S ohledem na předpokládaný 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.
7. Kdo převzal petiční arch, zavazuje se vynaložit veškeré úsilí k ochraně tohoto archu a údajů na něm
uvedených.

