
Pokyny pro vyplňování petice pro kandidaturu  Ing. Aleny Vitáskové 

v prezidentských volbách v roce 2023 

POZOR: NEVYPLŇOVAT ČÍSLO ARCHU 

Poučení: s petičními archy musí být nakládáno v souladu s platnými zákony ČR. 

Ochrana osobních údajů dle GDPR. Nesmí se vypisovat osobní data, kopírovat archy, 

či používat pro jiný účel než této petice. Archy zabezpečit proti zcizení.  

1) Petiční arch mohou podepsat občané České republiky, kteří jsou oprávnění volit 

prezidenta ČR – a to i ti, kteří již podepsali petici pro jiného kandidáta.  

 

2) Petici vyplňujte čitelně, nejlépe hůlkovým písmem. Nejlepší je použít modrou či 

černou propisku, nevhodná je obyčejná tužka a další smazatelné psací potřeby. 

 

3) Je potřeba vyplnit všechny kolonky – pokud některá chybí, je podpis neplatný.  

Pouze pokud občan nemá trvalé bydliště v ČR, uvede v kolonce „obec“, že „trvalý pobyt 

v ČR nemá“. 

 

4) Údaje (zejména adresu trvalého bydliště) je potřeba vyplnit přesně podle 

občanského průkazu, nezkracovat je.  

 

5) Nesmí chybět číslo občanského průkazu, popř. cestovního pasu. Je potřeba také 

uvést, ze kterého typu dokladu to číslo pochází (OP/CP). 

  

6) Pokud dáváte petici podepsat dalším lidem, vždy kontrolujte, zda petici vyplňují 

přesně podle výše uvedených pokynů – jakákoliv nesrovnalost může vést k neplatnosti 

podpisu. 

 

7) Mějte kontrolu nad vyplněnými či téměř plnými archy – dbejte, aby se nedostaly 

do nepovolaných rukou. Pokud se někdo, koho neznáte, nabízí, že bude sbírat podpisy, 

dejte mu zcela prázdný arch. 

8) Pokud je to možné, měl by každý člověk vyplnit svoji kolonku svojí vlastní rukou. 

 

9) Nevyplňujte číslo archu – to se pak vyplní centrálně před odevzdáním petic. 

 

10) Vyplněné petiční archy zavčasu odešlete na adresu:  

Monika Vitásková, U Vodárny 1855/9, 748 01 Hlučín,  

• nebo si dohodněte osobní předání na e-mailu: prezidentka.vitaskova@seznam.cz,  

• nebo předejte svému koordinátorovi petiční akce  

• mohou být vyplněné zcela nebo jen zčásti, dbejte ale na to, aby byly vyplňovány 

odshora 


