
Petici dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů organizuje Spolek pro uzákonění eutanázie, z.s., IČ: 09975594,  předseda M. Hamerský*) 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů - Připojením podpisu pod petici rovněž souhlasím, aby Spolek pro uzákonění eutanázie zpracovával a uchovával mé osobní údaje            
pro účely petice a informování o činnosti spolku. Udělený souhlas je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoli odvolat. 

PETICE ZA UZÁKONĚNÍ EUTANÁZIE V ČESKÉ REPUBLICE 

My, níže podepsaní občané České republiky, se obracíme na poslance a senátory s žádostí, aby přijali zákon o eutanázii (důstojném konci). 

Svým podpisem podporujeme přijetí zákona o eutanázii. Přejeme si, aby se Česká republika připojila k zemím jako Nizozemí, Belgie a Lucembursko, 
které přijaly zákony umožňující umírajícím důstojný odchod ze života. Přes 65 % občanů (i většina v odborné/medicínské veřejnosti) dlouhodobě 
podporuje nastavení zákonných pravidel, která by umožnila nevyléčitelně nemocným trpícím bolestmi důstojný odchod ze života v případě jejich 
svobodného a uváženého rozhodnutí. 10 % odpůrců nepřesvědčí žádné utrpení ani argumenty. 

Zahraniční zkušenosti vyvrátily obavy ze zneužívání zákona. Nechceme za eutanázii cestovat do zahraničí. Máme právo na důstojný konec doma. 

VYPLŇUJTE, PROSÍM, VELKÝMI TISKACÍMI PÍSMENY. DĚKUJEME. 

PŘÍJMENÍ, JMÉNO BYDLIŠTĚ 
(MĚSTO) 

ROK 
NAROZENÍ E-MAIL PODPIS 

NOVÁČEK JAN   -   vzor PRAHA 8 1976 NOVACEK.JAN@SEZNAM.CZ NOVÁČEK 
     
     
     
      
     
     
     
     
     
     

 

Vyplněné archy zašlete e-mailem na info@proeutanazii.cz (foto/scan archů) nebo na adresu: Spolek pro uzákonění eutanázie, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1.    
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Spolek pro uzákonění eutanázie sdružuje zastánce respektu k právu umírajících a trpících rozhodnout o způsobu ukončení jejich života.               
Inspirujeme se v zahraničí. Spolupracujeme s českými odborníky. Již 20 let hájíme Vaše práva.  

Eutanázie (a asistované sebeusmrcení) může být řešením pro tisíce zbytečně trpících. Pro Vás. Pro Vaše příbuzné nebo přátele. Čekají, kdo jim pomůže. 
Budete to vy? Pomožte nám. Děkujeme. České zdravotnictví bude v roce 2022 hospodařit s více než se 400 miliardami. Na paliativní péči jdou stovky miliónů 
z veřejných i soukromých zdrojů. Ukončení života ve Švýcarsku výjde českého žadatele na více než 300 tisíc a měsíce vyřizování. Chceme prosadit dostupnou 
eutanázii v ČR a do té doby usnadnit cestu potřebným do Švýcarska. Bez finanční podpory od veřejnosti změnu neprosadíme. Vaši podporu si zasloužíme. 
Nabízíme Vám důstojnou možnost rozhodovat o sobě i při utrpení na konci života. Nejsme zajatci druhých, kteří vědí lépe než my co potřebujeme. 
Důstojný život. Důstojné umírání. Vaše peníze využijeme na tyto oblasti: Legislativa. Lobbing. Média. Petice. Volby. Poradenství. 
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Ústavní a právní vymezení petičního práva 
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. 
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním 
   § 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"). 
(2) Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti. 
   § 4 Shromažďování podpisů pod petici 
(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili.  
(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. 
   § 5 Podání a vyřízení petice 
(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout.  
(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal. 
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