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Zdržení s vyřízením petice. 49 000 občanů čeká na odpověď

Zveme zástupce médií k oficiálnímu předání „Petice za ukončení genocidy následovníků 
metody Falun Gong páchané čínským režimem“, kterou podepsalo přes 49 000 českých 
občanů, Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Petiční archy budou předány místopředsedovi Petičního výboru PS panu Františkovi 
Elfmarkovi  dne 16. 10. 2019 ve 14 hod. ve Státních aktech Poslanecké sněmovny.

Vzhledem k tomu, že v Petičním výboru PS (dále jen Výboru) došlo k obstrukci s vyřízením 
petice, která byla předána již v červnu 2018, dojde k opětovnému předání petice. Zde jsou 
fakta o průběhu (ne)vyřízení petice:

Petice (38 789 podpisů) byla předána předsedkyni Výboru 13. června 2018.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., na základě předání petice uspořádala 21. 6. 2018 besedu u 
kulatého stolu:
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=202&r=2018&c=25
https://info.dingir.cz/2018/06/ethan-gutmann-v-cine-se-odehrava-lidskopravni-katastrofa/

Zdá se však, že došlo nejspíše k nepochopení ohledně předání a vyřízení petic a následného 
postupu Výboru, a Výbor vrátil petice Výboru pro lidská práva a petice Senátu, kde byly 
původně archivovány. 
 
13. 8. 2019 tajemnice Výboru petentům oznámila: „Petice u nás není evidována, neboť je 
adresovaná Senátu, a tudíž je v jejich evidenci, a proto nemá zpravodaje.“

Při další komunikaci 20. 8. 2019 tajemnice Výboru navíc petentům oznámila, že: „Vaši petici 
nelze zaevidovat z důvodů přijetí a již vyřízení v Senátu.“

5. 9. 2019 – Po dotazu senátora  Marka Hilšera pak Výbor sdělil senátorovi následující: 
„Petice nebyla výboru zaslána oficiální cestou. Jakmile bude petice oficiální cestou Petičnímu
výboru doručena, výbor se bude vyřízením dané petice zabývat.“ 

Z tohoto důvodu budou petiční archy (nyní celkem 49 036 podpisů) oficiálně předány Výboru
prostřednictvím pana Elfmarka  ještě jednou.   

Senát na popud petice vydal 20. března 2019 usnesení vyjadřující podporu pronásledovaným 
skupinám v Číně včetně křesťanů, Tibeťanů, Ujgurů a praktikujících Falun Gongu a vyzval 
vládu ČR k tomu, aby se proti represím čínského režimu ohradila a požadovala jejich 
ukončení.
https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/91151/76394 

Petice je adresována: Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Výboru pro
zahraniční věci Senátu PČR, Petičnímu a Zahraničnímu výboru Poslanecké sněmovny PČR a 
nejvyšším ústavním činitelům.
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Text petice 
My, níže podepsaní, žádáme naše zákonodárce, aby schválili rezoluci za ukončení perzekuce
následovníků meditační praxe Falun Gong a za propuštění všech praktikujících této metody,
kteří jsou považováni za vězně svědomí.

Kontakt
Veronika Sunová
Tel.: 721 742 071
E-mail: v.sunova@seznam.cz
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