
Volt Česká republika, z.s., Na dlouhém lánu 343/34, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 098 28 940, kontakt: info@voltczechia.org 

PETICE ZA VZNIK POLITICKÉ STRANY Volt – podpisový arch 

V souladu s ust. § 6 odst. 2) zák. č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutích tímto my, níže podepsaní 
občané, žádáme vznik politické strany „Volt“ dle návrhu stanov, který je zveřejněn na adrese www.voltcesko.org a na důkaz své 
vůle přikládáme svůj vlastnoruční podpis. 

Podpis vyjadřuje podporu vzniku politického hnutí pro účely registrace hnutí na MV ČR a souhlas se zpracováním uvedených údajů výhradně pro tento účel. 
Podpisem nevznikají petentovi žádné závazky. Údaje z petičního archu nebudou nikde zveřejňovány. Údaje v petičním archu musí být čitelné a pravdivé.  

Pořadové číslo petičního archu: 

poř. č. Jméno a příjmení Bydliště (Ulice, číslo, obec a PSČ) Datum narození Vlastnoruční podpis 

http://www.voltcesko.org/
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Generace Evropa v politice. 
Evropské výzvy vyžadují evropská řešení. 

Jsme generace, která staví na spolupráci mezi lidmi i mezi zeměmi. Pro budoucnost 
naší i dalších generací. V Česku i Evropě. Volt je první celoevropské politické hnutí – 
naše politika překračuje hranice národních států. Jsme aktivní v každé zemi v Evropě 
a chceme spolupracovat na řešení problémů 21. století. V zemích Evropské unie 

postupně zakládáme politické strany a nyní sbíráme podpisy pro založení Voltu v Česku. Prosíme Vás tak 
o Vaši podporu k tomu, abychom mohli i v Česku prosazovat naši vizi spolupráce napříč Evropou. 

Proč by měl být Volt zastoupen i v Česku? 

Národní politické strany narážejí na své limity, protože evropské výzvy vyžadují evropská řešení. Změna 
klimatu, koronavirová krize, digitální bezpečnost, vláda práva, migrace ani ekonomická spolupráce a boj 
proti daňovým únikům nekončí na našich státních hranicích. Musíme je řešit společně! Chceme také rovná 
práva pro všechny, více žen v politice a aby se v Česku co nejdříve začalo platit eurem. 

Přemýšlíme panevropsky, pragmaticky a progresivně.  

Naše vize pro Evropu (všechno se sem nevejde – více informací naleznete na voltcesko.org) 

 
 

Chytrý stát Vlády by měly poskytovat nejmodernější veřejné služby, které může občan využívat 
bez zbytečného úsilí a frustrace. Chytrý stát se proto musí neustále přizpůsobovat, aby 
poskytoval ty nejlepší možné služby v oblastech, jako je vzdělávání, zdravotní péče nebo justice. 
Nové nástroje zároveň umožňují vládám zvýšit efektivitu státní správy, zvyšovat transparentnost 
a účinně bojovat proti korupci a daňovým únikům. 
 

 
 

Ekonomická renesance Ekonomika jak v Česku, tak po celé Evropě, musí umožňovat důstojnou 
životní úroveň pro každého. Chceme k tomu využít tři základní nástroje: investice do ekonomicky 
znevýhodněných a periferních oblastí, posílení rozvoje vědy, výzkumu a inovací a zasazovat se o 
to, aby se EU stala „sociální unií“. 
 

 
 

Sociálně spravedlivá společnost a rovnost pro všechny Všichni máme stejná práva – bez 
ohledu na pohlaví, příjem, sexuální orientaci, náboženství nebo původ! Ústředním principem 
Evropského společenství je přesvědčení, že všem lidem musí být zaručena stejná práva a 
příležitosti a je třeba bez výjimky respektovat, uplatňovat a dodržovat lidská práva! Volt usiluje o 
společnost, ve které se každý může ekonomicky podílet na jejím fungování. 
 

 
 

Evropa jako globální aktér Evropa se musí chopit své role na globální úrovni. V našem napříč 
propojeném světě Evropská unie musí převzít svůj podíl odpovědnosti za globální výzvy, zejména 
s ohledem na změnu klimatu, mezinárodní obchodní vztahy, udržitelné zemědělství, zabezpečení 
potravin, migraci a mezinárodní rozvoj a vývoj oběhové ekonomiky. Následující pozice a návrhy 
vycházejí z našich politických hodnot: rovné příležitosti, spravedlnost, svoboda, lidská důstojnost, 
udržitelnost a solidarita. 
 

 
 

Podpora aktivního občanství Občané musejí mít možnost ovlivňovat politiku i jinak než jen ve 
volbách! Základem demokratické společnosti jsou občané a komunity, které tvoří. Právě občané 
hrají hlavní roli v hledání společných a kvalitnějších řešení. Volt je platforma, která využívá 
nástrojů komunitního organizování, podporuje rozvoj neziskového a nevládního sektoru a usiluje 
o to, aby se více lidí zapojilo do lokální i celonárodní politiky. Organizované komunity se učí 
strategizovat, a ví, jak mohou přeměnit zdroje, které mají, na moc, kterou potřebují, aby dosáhli 
konkrétních cílů. 
 

 

Reforma Evropské unie Když ji miluješ, je co řešit.  
EU je naším společným projektem, podařilo se nám se spojit a vybudovat Unii, která již více než 
šedesát let zajišťuje mír a prosperitu. Přesto má své nedostatky, a proto chceme reformovat a 
posílit instituce EU tak, aby celá unie byla demokratičtější, efektivnější, transparentnější a silnější 
– tedy federálnější a měla větší demokratickou legitimitu. 
 




