Komentář ke vzoru: Petice
Aktualizováno k 18. 03. 2019

Pro jakou situaci je vzor vhodný
Petice je písemnou žádostí občanů nebo vyjádřením jejich vůle, podaná k orgánu
veřejné moci. Jde o základní právo, které mohou občané uplatňovat v případě, že
nesouhlasí s činností orgánů státu. Je ovšem nutné připomenout, že petice není pro
orgány veřejné moci nijak závazná, pouze ji musí vzít na vědomí. Pokud petice
nepatří do působnosti státního orgánu, kterému byla adresování, do 5 dnů ji
postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí toho, kdo petici podal. Orgán,
který petici přijal, posoudí její obsah a do 30 dnů písemně odpoví tomu, kdo petici
podal anebo tomu, kdo zastupuje petiční výbor. Ve vyjádření uvede stanovisko
k obsahu petice.
Jaké části vzoru přizpůsobit
- Podatel
o Uveďte jméno osoby, kterou petiční výbor zvolil za svého zástupce.
o Tato osoba musí být starší 18 let a zastupuje členy petičního výboru
ve styku se státními orgány.
- Adresát
o Uveďte adresu orgánu, kterému petici zasíláte.
o Můžete si vybrat, kterému úřadu petici pošlete. Pokud věc nebude
patřit do jeho působnosti, předá ji příslušnému orgánu a vyrozumí
Vás o tom.
- Místo a datum podání petice
- Název petice
o Uveďte, čeho se petice týká.
- Zástupce petičního výboru
o Zvolte si osobu, která petiční výbor zastupuje. Tato osoba musí být
starší 18 let.
- Text petice
o Uveďte okolnosti, které Vás k podání petice vedly a čeho jejím
podáním chcete dosáhnout.
o Uveďte úřad do problematiky dostatečně, aby bylo jasné, co
požadujete a úřad Vám tak mohl co nejlépe vyhovět.
o Proto se nad zněním výzvy dostatečně zamyslete, aby bylo
jednoduché a jasné. I přesto, že Vy o problému, proti kterému
bojujete, víte všechno, úřad potřebuje znát všechny okolnosti, které
mu pomohou v posuzování Vaší petice.
o Např.: „Vážený pane premiére, v nejbližších dnech má Vláda ČR jednat o
výjimce z ochranných podmínek, podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, za účelem výstavby jaderné elektrárny. My, níže
podepsaní, protestujeme proti jejímu zřízení a nesouhlasíme ani s tím,
aby byla Vládou vydána výjimka ze zákona, který má zajišťovat ochranu
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-

zvláště chráněných území. Dotčené území je součástí našeho národního
kulturního a přírodního dědictví. Umístěním zařízení podobného typu se
území nejen nenapravitelně esteticky, ale také přírodně poškodí. Vážený
pane premiére, vyzýváme Vás, abyste se zasadil o to, aby vláda
nevyhověla kladně žádosti o výjimku z ochranných podmínek (doplňte
název lokality), což potvrzujeme níže svým podpisem.“
Petiční výbor
o Uveďte jméno, příjmení a adresu všech členů petičního výboru.
o V zákoně není určen minimální ani maximální počet členů petičního
výboru.

PODPISOVÉ ARCHY
- Tabulka podpisů
o U podpisů je nutné, aby osoba, která petici podepisuje, uvedla své
jméno, příjmení a adresu bydliště
- Text shrnutí petice
o Na podpisovém archu uveďte plné znění obsahu petice. Je Vaší
povinností občany s obsahem petice ještě před podpisem seznámit.
Text petice nemusí být na každém podpisovém archu, ale každý
podpisový arch musí být označen tak, aby bylo zřejmé, jaká petice je
podpisy podpořena.
o Je také možné místo shrnutí uvést, že text petice se nachází v blízkosti
podpisového archu. Musí být pro občana k dispozici (například
k podpisovým archem připnuté znění petice).
- Podpisy
o Občané nebo petiční výbor mohou jakýmkoli způsobem vyzývat
ostatní občany k podpisu petice. Například umístěte petici na veřejné
místo, kde k němu budou mít občané přístup a informujte je o jeho
obsahu.
o Tento způsob ovšem nesmí odporovat zákonu. Nikdo nesmí být
k podpisu nucen.
o Každý má právo se s obsahem petice před podpisem seznámit.
o V podpisovém archu je nutné uvést jméno a příjmení, bydliště a
podpis.

Kde nalézt další informace
Podrobnější informace k petice najdete v našich manuálech:
- https://frankbold.org/poradna/kategorie/petice-shromazdovani/rada/peticnipravo-nalezitosti-petice
Dále naleznete informace na následujících odkazech:
- https://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity118893.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
- https://www.mvcr.cz/clanek/vzor-petice-kterou-navrhujici-obcan-pripojuje-kekandidatni-listine.aspx
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Na co nezapomenout
-

-

-

V petici nesmí být obsažena výzva, která by zasahovala do
nezávislosti soudů, nesmí být požadováno porušování zákonů,
omezení lidských práv nebo podněcování násilí a nenávisti.
Každý podpisový arch musí obsahovat název petice, shrnutý
obsah petice a jméno, příjmení a bydliště toho zástupce
petičního výboru.
Každý podpisový arch musí být očíslován a ve spodní časti
uveden součet počtu podpisů.
Text petice a petiční archy s podpisy pak zašlete na příslušný
úřad. Pokud ji posíláte na více úřadů, postačí kopie.
Úřad Vám musí na petici do 30 dnů odpovědět. To ovšem
neznamená, že Vám vyhoví. Petice není závazná.
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Jak pracovat se vzorem?
•
•

•
•

Tento manuál slouží jako doprovodný dokument k vyplnění samotného
vzoru.
Šablona vzoru obsahuje pole, která je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé
varianty obsahu, tam, kde se často nabízí více možností.
o Varianty obsahu – pokud jsou přítomny – jsou vložitelné pomocí
rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
Ke stažení jsou dostupné také další formáty vzory, konkrétně .doc a .odt. Tyto
formáty neobsahují pokročilejší funkce, avšak vzor je stále plně použitelný.
Aktuální verzi tohoto a řady dalších vzorů naleznete pod tímto odkazem:
https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory

Pokud budete mít ke vzoru a jeho použití jakékoli dotazy obraťte se na nás přes
kontaktní formulář.
Budeme rovněž rádi, pokud nám zašlete podněty na zlepšení našich vzorů na
e-mailovou adresu servis@frankbold.org
Byl pro vás vzor užitečný? Pomozte nám vytvářet více takových svým finančním
darem prostřednictvím našeho dárcovského formuláře.

