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Vážené kolegyně, kolegové, 
 
 Rada OS KOVO schválila na svém 4. zasedání znění petice „Za vznik povinných zaměstnaneckých penzijních fondů, 
které umožní vyplácení doplňkových důchodů pro zaměstnance pracující po dlouhou dobu v riziku  nebo vykonávající těžké 
fyzické práce.“ Cíle petice je dosáhnout aby tito těžce pracující lidé překlenuli za důstojných podmínek dobu, kdy již nemohou 
vykonávat své zaměstnání do nabytí řádného důchodu. Konkrétní znění cílů je uvedeno v samotné petici. 
 
 Nyní je potřeba zajistit sběr podpisů pod petiční archy. 
 Úvodem několik zásadních poznámek, které musí být splněny aby nebyly petiční archy, nebo podpisy zpochybněny.  
• Petiční arch musí být vyplněn ve všech třech kolonkách (jméno a příjmení, bydliště, podpis) 
• Nelze se podepisovat na druhou stranu petičního archu – tyto podpisy jsou neplatné. Podpisy musí být pouze v kolonkách, 

které jsou součástí petice. Proto je nutné mít dostatek petičních archů 
• Každý podpis musí být tzv. originál 
• Nelze jakkoli upravovat, či doplňovat znění „petice“ 
• Nelze přijímat petiční listy vyrobené samostatně. Lze přijímat pouze petiční listy zhotovené Odborovým svazem KOVO a 

to i v případě sběru podpisů u jiných OS, u ZO z jiných OS 
 

Předávejte podepsané petiční listiny buďto na příslušné Regionální pracoviště OS KOVO, nebo zasílejte přímo na OS 
KOVO, nám W. Churchilla 2, 113 59 Praha.  Upozorňuji na jeden taktický fakt. Nemůžeme žádat o podpisy a dát prázdný 
petiční arch. Vždy musí být alespoň jeden podpis jako první. Zde předpokládám, že to budou zaměstnanci příslušného RP OS 
KOVO. Nedoporučuji proto, aby se všichni podepsali současně na jednu listinu. 

 
Celá petiční akce by měla skončit 31.12.2010 a následně budou všechny petiční archy předány petičním výborem do 

Poslanecké sněmovny ČR. 
Aby byla petice úspěšná a Poslanecká sněmovna byla nucena se peticí zabývat je potřeba získat co největší počet podpisů. 

Petice s největším počtem hlasů měla doposud cca 180 tisíc podpisů. I  proto se budeme snažit získat počet hlasů co nejvyšší. 
Zde musíme všichni udělat při sběru podpisů co nejvíce. Podepisovat mohou všichni, nejenom členové odborů, ale i jejich 
rodinní příslušníci a další občané.  
 
 
s pozdravem 
 
 

Jaromír Endlicher 
         místopředseda OS KOVO 

            nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 - Žižkov 

 

 
 

 
 

 

   


