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Vážený pane předsedo, vážení místopředsedové,
dne 23. 11. 2021 byla zveřejněna „Petice proti povinnému očkování“, která má
k dnešnímu datu již 39 tisíc podpisů. Jako voliči a občané této země žádáme o
urychlené veřejné projednání této petice v PS PČR.
Petice je k nahlédnutí ZDE: https://www.petice.com/signatures/petice_proti_povinnemu_okovani_-_chcipl_pes/
EMA uvádí: Dopad očkování dosud není znám. Lidé očkovaní v klinickém
hodnocení budou po dobu 2 let sledováni, aby se získaly další informace.
Zde je příklad dvou otázek, které byly položeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv,
a šílené a zcela nelogické odpovědi tzv. odborníků.
Otázka: Je každému občanovi podstupujícímu covid-očkování poskytnuta před
samotným
úkonem
informace
o neexistenci
znalosti
genotoxicity
a karcinogenity vakcín a je po takto poučeném občanovi vyžadován
informovaný souhlas?
Odpověď: Jelikož tyto testy nejsou pro vakcíny povinné, není důvod informovat
veřejnost, že tyto testy nebyly provedeny. Je to stejné jako u ostatních očkovacích
látek, kde tyto studie nebylo nutné provést.
Otázka: Jak je zajištěno, aby očkovací látky nebyly podávány pacientům se
s níženou imunitou a křehkým pacientům s komorbiditami?
Odpověď: Existují omezená data ohledně podávání této vakcíny pacientům se
sníženou imunitou, křehkým pacientům a pacientům s komorbiditami. Tito pacienti
mohou mít horší imunitní odpověď na tuto vakcínu, avšak nejsou identifikována
bezpečnostní rizika. Tito pacienti by měli být vakcinování přednostně.
ZDROJ ZDE:
https://www.sukl.cz/sukl/zadost-o-poskytnuti-informaci-ze-dne-8-32021?highlightWords=Experiment%C3%A1ln%C3%AD%20vakcina&fbclid=IwAR1oBkwfw9obL3yj5I9nLoICNlmadQuo20G31nU
VEF7bD175bgvjRJ0hsco

O očkování na celém světě nerozhodují vlády, ale nadnárodní farmaceutické
firmy! Obsah smluv mezi vládami a těmito koncerny má být pro veřejnost
uvolněn až v roce 2076!

Zde několik bodů, které z tajných smluv unikly: pokud nastanou s vakcínami problémy
(zdravotní následky, úmrtí atd.), budou za to platit vlády, ne farmaceutické firmy. Pokud
dojde ke sporům, budou je rozhodovat soukromí rozhodci, ne veřejné soudy. Pokud si
farmaceutické firmy budou chtít zajistit kompenzaci za nedodržení smluv, budou
vyžadovat převzetí státního majetku a dokonce i vojenských základen. Farmaceutické
firmy mají hlavní slovo při všech klíčových rozhodnutích vlád. Dokonce samy firmy
určují harmonogram dodávek a více. Takovéto obchodní praktiky nelze popsat jinak,
než vakcinační terorismus, který je realizován skrze vládní rozhodnutí.
ZDROJ ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=nYIJxoh7gqw

Navržená právní úprava povinného očkování je v rozporu s výhradou zákona,
upravenou v čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) tak, že
zásah do tělesné integrity musí být proveden jen zákonem. (Doslova: „Nedotknutelnost
osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených
zákonem.“) Tomu odpovídá i znění čl. 26 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně
(dále jen „Úmluva“)[6] a čl. 8 odst. 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod (dále jen „Evropská úmluva“). V našem právním řádu je povinnost
podrobit se jistému druhu očkování stanovena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví (dále jen zák. o. v. z.), a to velmi obecně a neurčitě v jeho čl. 46 odst.
1. Zákon nestanoví pravidla a podmínky pro rozhodování o tom, proti kterým nemocem
se MZd rozhodne zavést povinné očkování. Samotný rozsah zásahu do práva na
nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je daný až v prováděcí vyhlášce, kterou je
vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem (tzv. „očkovací
vyhláška“).
ZDROJ ZDE:
https://advokatnidenik.cz/2021/12/07/k-diskusi-k-navrhu-novely-ockovaci-vyhlasky-v-souvislosti-s-ockovanim-proti-covid19/?fbclid=IwAR3P-NXDif2lVaZiAT2NLScXCQ5c_atjw4Xpj2WYlYfJCiaQ_HLH6CUTKd0

Vážený pane předsedo, vážení místopředsedové, žádáme Vás o brzkou reakci.
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Příloha: „Lékaři pro covid etiku“

