DOMA JE DOMA
Petice za záchranu domácí zdravotní péče
podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
určená k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Důvěrně známé prostředí domova je hojivé už samo o sobě. Chceme, aby nemocní a umírající
mohli zůstat v pohodlí i se svými rodinami. Chceme, aby mohli dál využívat domácí zdravotní péči
placenou ze zdravotního pojištění, která je dostupná pro každého. Nepřipusťme návrat do časů,
které ještě mnozí z nás pamatují, kdy naši blízcí tiše čekali na svůj konec za plentou v přeplněných
nemocnicích a lidé s hendikepem žili výhradně v ústavech.
Chceme přimět politiky, aby se věnovali vážnému podfinancování domácí zdravotní péče, jíž pro
zdravé fungování dlouhodobě chybí třetina prostředků. Jde o velmi malou částku (0,3 % ročního
rozpočtu veřejného zdravotnictví) s obrovským efektem. Pro přežití nekomerčních poskytovatelů
domácí zdravotní péče jsou ovšem tyto peníze naprosto zásadní.
Charita Česká republika pečuje o třetinu všech pacientů v domácí péči. Při zániku domácí zdravotní
péče by pro ně stát musel vybudovat 10 nových nemocnic pro dlouhodobě nemocné, každou s 10
lůžkovými odděleními, kde by mnohdy leželi až do posledních dnů. Místo balíku peněz uvolněných
na záchranu domácí péče tak bude muset stát za pár let zaplatit mnohonásobek za výstavbu
a provoz nových areálů. Že ty peníze budou pochopitelně chybět jinde, pak pocítíme všichni.
Podstatné přitom je, že to budou pacienti, kteří chtěli zůstat doma, nechtěli do nemocnice. Každý
má totiž právo čerpat bezplatně zdravotní péči, i když se rozhodne stonat nebo zemřít doma. Stát
je povinen vytvořit podmínky, které to umožňují, jenomže v tom dlouhodobě selhává.
My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme, aby se politici zasadili o záchranu domácí
zdravotní péče zajištěním jejího dostatečného a udržitelného financování a zabránili kolapsu, který
jí hrozí. Děkujeme.
Petici organizuje Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1.
Členové petičního výboru:
Jméno a příjmení, adresa bydliště

Ludmila Kučerová

Popelnicová 53/419, 312 00 Plzeň

Václav Keprt

Skalička 20/b, 789 01 Zábřeh

Milan Jelínek

Za Příhonem 765, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Jitka Richterová

Grégrova 6, 779 00 Olomouc

Pavlína Šimková

Náměstí Míru 49/II, 293 01 Mladá Boleslav

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
(klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Ludmila Kučerová

Popelnicová 53/419, 312 00 Plzeň

Václav Keprt

Skalička 20/b, 789 01 Zábřeh

TATO PETICE OBSAHUJE 3 PŘÍLOHY:
PŘÍLOHA Č. 1 – Listina základních práv a svobod (citace vztahující se k petici)
PŘÍLOHA Č. 2 – Zákon 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990, o právu petičním
PŘÍLOHA Č. 3 – Všeobecné pokyny k petici „DOMA JE DOMA“
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Podpisový arch k petici:
DOMA JE DOMA
Petice za záchranu domácí zdravotní péče
podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky. Datum zahájení petice: 3. 7. 2019. Datum ukončení petice: 30. 9. 2019. Petice bude předána petičnímu výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. V případě nashromáždění deseti tisíc podpisů může být petice ukončena dříve.
Podle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice Doma je doma – Petice za záchranu domácí zdravotní péče, podle čl. 18 Listiny základních práv
a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Přílohou každé složky jsou citace z Listiny základních práv a svobod a citace zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Petici organizuje: Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1.
Za petiční výbor:
Ludmila Kučerová, Popelnicová 53/419, 312 00 Plzeň, tel. +420 296 243 344; e-mail ludmila.kucerova@charita.cz
Čitelné jméno a příjmení

Adresa bydliště (město, ulice a číslo)

e-mailová adresa (nepovinné)

Podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tímto podpisem udělujete souhlas se sběrem a evidencí údajů uvedených v petici. Tyto údaje budou využity pro účely petiční akce. Uvedením e-mailové adresy udělujete souhlas s jejím
využitím pro zasílání informací o petiční akci a Charitě ČR. Pokud o zaslání výsledků petice nemáte zájem, e-mailovou adresu neuvádějte. S osobními údaji je nakládáno v souladu s
nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady o ochraně fyzických osob.

Příloha č. 1 – Listina základních práv a svobod (citace vztahující se k petici)
Politická práva
Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti
nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti.
Podmínky a provedení stanoví zákon.
Článek 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.
(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
(3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.
Článek 19
(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.
(2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti
nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost
státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.
Článek 20
(1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných
sdruženích.
(2) Občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich.
(3) Výkon těchto práv lze omezit jen v případech stanovených zákonem, jestliže to je v demokratické společnosti nezbytné pro
bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a
svobod druhých.
(4) Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou odděleny od státu.
Článek 21
(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.
(2) Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období stanovená zákonem.
(3) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon.
(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.
Článek 22
Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž
politických sil v demokratické společnosti.
Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod,
založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.
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.
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Příloha č. 2 – 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“).
(2) Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.
(3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
(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.
(2) Petiční výbor není právnickou osobou.
(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.
§6
1)
Vzešla-li petice ze shromáždění , platí pro ni ustanovení § 1, 2 a 5 tohoto zákona s tím, že musí být uvedeno, z jakého
shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena; petičním výborem se rozumí svolavatel shromáždění.
Společná ustanovení
§7
Státní orgány upraví způsob přijímání, projednávání a vyřizování peticí jim adresovaných ve svých jednacích řádech nebo
obdobných předpisech.
§8
Pokud se v tomto zákoně mluví o státních orgánech, rozumí se tím i právnické osoby, jimž byla působnost státního orgánu
svěřena.
§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.
§ 10
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Poznámky pod čarou
1)

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
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Příloha č. 3 – VŠEOBECNÉ POKYNY K PETICI „DOMA JE DOMA“
1. Kompletní vzor petice je umístěn na webu charita.cz/domajedoma speciálně zřízeném pro tento
účel. Z této stránky je možno si celou petici i s přílohami stáhnout, šířit a sbírat podpisy při splnění
následujících podmínek:
- Petice bude vytištěna tak, aby první stranu tvořil text petice, druhou stranu podpisový arch, třetí
stranu příloha č. 1 – citace z Listiny základních práv a svobod a čtvrtou příloha č. 2 – citace
zákona o právu petičním. V případě potřeby většího množství podpisových archů vždy prosím
znovu tiskněte stranu 1 i 2. Strana č. 5 je informativní, není součástí petice, a nemusí se tedy
tisknout.
- Kromě petice vznikla i on-line výzva, kterou je možné naše aktivity podpořit. Její podpis však
nemá váhu podpisu na listinné petici a slouží jen podpůrně. Peticí můžeme tlačit na
zákonodárce. POZOR: pokud podpoříte on-line výzvu na webových stránkách, neznamená to,
že jste podepsali listinnou petici! Můžete však podepsat jak výzvu, tak petici. On-line výzva je
také umístěna na webu charita.cz/domajedoma.
2. Pokud se rozhodnete nám pomoci v záchraně domácí zdravotní péče sbíráním podpisů k petici, rádi
bychom vás upozornili, že na sebe přebíráte určitou zodpovědnost vůči lidem, kteří svými podpisy
přispějí. Musíte být starší 18 let a se získanými údaji musíte nakládat podle platného NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V praxi
to znamená zejména:
- podpisové archy s podpisy nesmějí nikde zůstat ležet bez přítomnosti osoby, která si petici
vytiskla za účelem podpory petiční akce;
- podpisové archy s podpisy je zakázáno kopírovat či fotografovat a sebrané kontakty nesmějí být
použity pro jakékoli jiné účely, než je uvedeno v podpisovém archu;
- podpisové archy s podpisy je nutné po skončení sběru podpisů uložit do uzamykatelné skříně
apod. a v co nejkratší možné době odeslat doporučeně na kontaktní adresu: Charita Česká
republika, sekretariát, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, případně předat osobně na této adrese,
případně osobně na sekretariátu některé z osmi diecézních či arcidiecézních Charit (viz
www.charita.cz). Obálku prosím označte pro usnadnění heslem PETICE;
- na jeden petiční arch se vejde 15 podpisů – na kontaktní adresu můžete odeslat i arch, který
není zcela obsazen podpisy;
- petiční akce bude trvat tři měsíce, proto je nutné archy s podpisy zasílat na kontaktní adresu
průběžně.
3. Můžete nám pomoci i tak, že si z webu Doma je doma stáhnete leták. Ten buď můžete přeposílat,
nebo vytištěný dát na vhodné místo (vývěsky, nástěnky apod.). Vždy si prosím vyžádejte souhlas
odpovědné osoby a nevylepujte prosím letáky na místa, která k tomu nejsou určena. Neradi
bychom, aby náš leták způsoboval nevoli umístěním, které nedokážeme ovlivnit. Děkujeme.
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