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➀  Vyjádření na zasedání 
zastupitelstva

➁  Petice

➂  Shromáždění



Máte právo 
se vyjádřit
Garantuje vám ho Listina základních práv 
a svobod; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; 
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích; 
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, 
a zákon č. 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím. 
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Své názory na fungování obce 
můžete ofi ciálně vyjádřit na zasedání 
zastupitelstva obce i kraje. Doručit 
názor více lidí můžete prostřednictvím 
petice libovolnému úřadu, státnímu 
orgánu, obci, kraji či státní instituci. 
Zdůraznit naléhavost problému 
nebo otevřít novou otázku je možné 
uspořádáním veřejného shromáždění.
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Vyjádřete se 
na zasedání 
zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce, 
zřizuje příspěvkové organizace obce 
(např. školy) nebo obecní fi rmy 
(např. dopravní podnik), vydává obecně 
závazné vyhlášky, přiděluje dotace 
a dary nad určitou hodnotu z rozpočtu 
obce a nakupuje, prodává či pronajímá 
obecní nemovitosti.

➀
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Zastupitelstvo kraje

U krajů je to velmi podobné. 
Rozdíl je pouze v tom, že 
k navržení vlastního bodu jednání 
potřebujete podpis 1000 občanů 
kraje. Program jednání krajského 
zastupitelstva se zveřejňuje 
nejpozději 10 dnů předem na 
úřední desce.

Zjistěte, o čem bude 
zastupitelstvo jednat.
Obecní úřad informuje o programu 
zasedání na úřední desce alespoň 7 dnů 
předem.

Jděte na zasedání.
Zúčastnit se může kdokoli. Občané obce 
se na zasedání mohou vyjadřovat.

Navrhněte téma k projednání.
Body na zasedání zastupitelstva většinou 
navrhují zastupitelé, členové rady nebo 
výborů. Mohou je ale navrhnout i občané. 
Je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % 
občanů obce, musí být projednána 
na zasedání nejpozději do 90 dnů.

Čtěte zápis.
Musí být pořízen do 10 dnů od skončení 
jednání. Ověřte, že zápis ze zasedání 
odpovídá realitě. Do zápisu může nahlížet 
každý občan České republiky s trvalým 
pobytem v dané obci. Je k nahlédnutí 
na obecním úřadě.

Tip: Zasedání zastupitelstva si můžete 
při splnění zákonných podmínek také 
nahrávat.
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Je vás víc se 
stejným názorem? 

Podejte petici.

Prostřednictvím petice může své přání 
nebo nesouhlas vyjádřit skupina občanů. 
Úřad se jí nemusí řídit, ale musí 
na ni odpovědět.

➁
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Sestavte správně petici. 
Nezapomeňte na:
1. požadavek (žádost, návrh, stížnost) 

2. informaci o tom, kdo petici sestavil

Může to být

a)  petiční výbor – pak uveďte jména, 
příjmení a bydliště všech členů výboru 
a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo 
je oprávněn členy výboru v této věci 
zastupovat 

b)  jednotlivec – pak uveďte jméno, 
příjmení a bydliště 

c)  nevládní organizace – u ní uveďte název, 
sídlo, IČ a jméno, příjmení a bydliště 
osoby oprávněné jednat za tuto 
organizaci 

3. petiční archy s podpisy občanů

Platný podpis občana musí obsahovat 
jméno, příjmení, bydliště a podpis. 
Na každém archu se musí opakovat 
označení a popis petice a informace o tom, 
kdo petici sestavil. 

Tip: Do petice je dále vhodné uvést, 
kterému úřadu ji adresujete.

Elektronická petice

Elektronická petice nesplňuje 
náležitosti stanovené petičním 
zákonem (chybí podpis petentů), 
a úřad na ni, na rozdíl od petice 
papírové, nemusí odpovídat. Plní 
však stejný účel – informuje státní 
orgány o přáních a názorech 
občanů. Pokud má elektronická 
petice dostatečnou podporu 
občanů, následky může mít stejné 
jako papírová.

Sbírejte podpisy. 
Nepotřebujete k tomu žádné speciální 
povolení.

Zašlete petici úřadu. 
Pokud ji pošlete více úřadům, postačí 
kopie. Úřad vám musí na petici odpovědět 
do 30 dnů. Je však na jeho uvážení, zda 
a jak začne na základě petice jednat. 

Tip: Petici může podepsat kdokoli, také 
občané z jiných měst i krajů v ČR, a rovněž 
i cizinci.
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Chcete být nejen 
slyšet, ale i vidět?
Uspořádejte 
shromáždění

➂

Veřejným shromážděním může být 
naříklad průvod, happening, demonstrace, 
či sousedská slavnost, koná-li se 
ve veřejném prostoru.
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Shromáždění nesmí 
vyzývat k násilí nebo 
hrubé neslušnosti 
a nesmí ani jinak 
porušovat ústavu 
a zákony. Přímo na místě 
musíte dbát o pokojný 
průběh akce a zajistit 
dostatečný počet 
pořadatelů starších 
18 let.

Shromáždění 
na veřejném prostranství 
stačí předem oznámit.
Úřad musí oznámení obdržet alespoň 
5 dnů předem. Doručit je můžete poštou, 
osobně nebo e-mailem s uznávaným 
elektronickým podpisem.

Oznámení musí obsahovat:
 ⟶ účel shromáždění, den a místo 
jeho konání a dobu zahájení, 
předpokládanou dobu jeho ukončení 

 ⟶ předpokládaný počet účastníků 

 ⟶ opatření, která provedete, aby se 
shromáždění konalo v souladu se 
zákonem

 ⟶ má-li jít o pouliční průvod, výchozí 
místo, cestu a místo ukončení 

 ⟶ identifi kaci svolavatele a osoby 
zmocněné za něj jednat

 ⟶ případně souhlas vlastníka pozemku, 
na němž se má shromáždění konat

Co udělá úřad? 
 ⟶ oznámení akceptuje – v tom případě 
můžete shromáždění konat

 ⟶ shromáždění zakáže – proti jeho 
rozhodnutí můžete podat žalobu 
k soudu

 ⟶ navrhne změnu doby nebo místa 
konání shromáždění – jedná se pouze 
o doporučení

Pozor: Úřad může shromáždění 
rozpustit, a to i když bylo řádně 
oznámeno (například pokud hrozí 
ublížení na zdraví účastníků).
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Vzor oznámení 
o konání shromáždění

vaše jméno a příjmení 
datum narození 
adresa místa trvalého pobytu
kontaktní e-mail
název, sídlo a IČ (v případě, že jste právnická osoba)

název úřadu, kterému oznámení zasíláte
adresa
místo a datum odeslání

Oznámení o konání shromáždění

V souladu s § 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, 
oznamujeme, že dne AA. BB. CCCC v HH:MM máme v úmyslu uspořádat – 
MÍSTO – POPIS AKCE

... tady popište, kdy (datum a čas), kde a jak bude shromáždění probíhat. 
Specifi kujte typ akce, v případě průvodu popište trasu. Připište důvod 
konání shromáždění a předpokládaný čas ukončení.

Předpokládá se účast X osob.

Svolavatel k zajištění pokojného a zákonného průběhu shromáždění 
provede tato opatření:

– zajistí minimálně XY pořadatelů, kteří budou označeni – uveďte jak – a 

–  informuje účastníky shromáždění o nutnosti dbát pokynů pořadatelů, 
jakož i o povinnostech vyplývajících ze zákona o právu shromažďovacím.

Svolavatelem shromáždění je

... sem dopište kdo, zda vy osobně, spolek či jiná právnická osoba, 
včetně místa trvalého pobytu či sídla. V případě, že píšete 
za právnickou osobu, uveďte také jméno, příjmení a místo 
trvalého pobytu fyzické osoby, která za ni jedná.

S pozdravem
jméno a příjmení
podpis

Elektronicky jej 
naleznete na adrese 
www.frankbold.org/vzory/
shromazdeni.doc
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Podrobnější návody naleznete 
v naší online poradně 

www.frankbold.org/poradna

nezákonná stavb HLEDAT

Jednejte s úřady 
jako profík. 
Staňte se 
Občanem 2.0

www.obcandvanula.cz
Získejte zdarma právní rady pro začátečníky i pokročilé, 
připojte se k síti lidí s podobnými problémy.
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Mluvte do věcí, které se vás týkají.

Chcete ve vaší obci něco změnit? 
Nesouhlasíte s postupem zastupitelstva? 
Máte nápady, jak zlepšit prostředí, ve kterém žijete? 
Dejte o tom zastupitelům a úředníkům vědět. 

Korupci a nehospodárnému utrácení 
veřejných peněz, stejně jako ničení přírody 
a vašeho okolí, se totiž nejlépe daří tam, 
kde se nikdo nezajímá a neozve.

www.frankbold.org

                    mění svět. Právem. 
Budoucnost potřebuje svobodnou 
a informovanou společnost.


