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Komentář ke vzoru: Petice 

Aktualizováno k 5. 5. 2022 

Pro jakou situaci je vzor vhodný 

Petice je písemnou žádostí občanů nebo vyjádřením jejich vůle, podaná k orgánu 

veřejné moci. Můžete jí podat, pokud chcete něco změnit nebo nesouhlasíte s 

činností orgánů státu, obcí nebo krajů. Jedná se politický nástroj, který orgánům 

veřejné moci ukáže, kolik lidí stojí za určitým požadavkem. Petice není pro orgány 

veřejné moci nijak závazná. Nemusí jí vyhovět, ale musí na ní do 30 dní písemně 

odpovědět. Ve vyjádření uvede stanovisko k obsahu petice.  

 Jaké části vzoru přizpůsobit 

- Podatel 

o Podatelem petice může být individuální občan nebo petiční výbor.  

o Pokud petici sestavil petiční výbor, uveďte jméno, adresu a datum 

narození osoby, kterou petiční výbor zvolil za svého zástupce. Tato 

osoba zastupuje členy petičního výboru ve styku se státními orgány. 

Musí být starší 18 let. 

o Pokud petici podáváte jako individuální občan, uveďte své jméno, 

adresu a datum narození 

- Adresát 

o Uveďte název a 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. Př. „Petice za výstavbu mateřské školy 

v obci X“ 

- Zástupce petičního výboru 

o Uveďte jméno a bydliště osoby, kterou jste si zvolili, aby petiční výbor 

zastupovala při jednáních s úřady. Tato osoba musí být starší 18 let. 

o Pokud petici podáváte jako individuální občan, tuto část vypusťte. Své 

identifikační údaje jste již uvedli v záhlaví 

- 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 Nad zněním výzvy se dostatečně zamyslete, aby bylo jednoduché a 

jasné. I přesto, že vy o problému, který řešíte, víte všechno, úřad 

potřebuje znát všechny okolnosti, které mu pomohou v posuzování 

vaší petice. 
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- Petiční výbor 

o Uveďte jméno, příjmení a adresu všech členů petičního výboru. 

o Zákon neurčuje minimální ani maximální počet členů petičního 

výboru. 

o Pokud petici podáváte jako jednotlivý občan, tuto část vymažte.  

 

Podpisové archy 

- Název petice 

o Na každém podpisovém archu zopakujte, čeho se petice týká 

- Zástupce petičního výboru 

o Doplňte identifikační údaje zástupce petičního výboru.  

o Pokud petici podáváte jako jednotlivec, smažte předepsaný text 

k zástupci petičního výboru a uveďte své jméno, příjmení a bydliště. 

- Tabulka podpisů 

o Každá osoba, která bude petici podepisovat, musí uvést své jméno, 

příjmení, adresu bydliště.  

- Text obsahu petice 

o Každý má právo se s obsahem petice před podpisem seznámit.  

o Na prvním podpisovém archu uveďte plné znění obsahu petice. Text 

petice nemusí být na každém podpisovém archu, ale každý podpisový 

arch musí být označen tak, aby bylo zřejmé, jakou petici podpisy 

podporují.  

o Doporučujeme uvést na každý petiční arch shrnutí textu petice. 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). 

Kde nalézt další informace 

Podrobnější informace k petice najdete v našem manuálu: 

- Kompletní průvodce petičním právem: https://frankbold.org/poradna/spolky-

a-zapojeni-verejnosti/petice-a-shromazdeni/petice/rada/kompletni-pruvodce-

peticnim-pravem 

Dále naleznete informace na následujících odkazech: 

- https://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-

118893.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d  

- https://www.mvcr.cz/clanek/vzor-petice-kterou-navrhujici-obcan-pripojuje-ke-

kandidatni-listine.aspx  

 
Na co nezapomenout 

- Petice nesmí obsahovat výzvu, která by zasahovala do 

nezávislosti soudů. Text petice nesmí požadovat 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 zástupce petičního 

https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/petice-a-shromazdeni/petice/rada/kompletni-pruvodce-peticnim-pravem
https://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
https://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
https://www.mvcr.cz/clanek/vzor-petice-kterou-navrhujici-obcan-pripojuje-ke-kandidatni-listine.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/vzor-petice-kterou-navrhujici-obcan-pripojuje-ke-kandidatni-listine.aspx
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výboru nebo občana, který podává petici samostatně. 

- Doporučujeme, každý podpisový arch očíslovat a do spodní časti 

uvést součet počtu podpisů. 

- Text petice a petiční archy s podpisy 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. 

- Občané nebo petiční výbor mohou jakýmkoli způsobem vyzývat 

ostatní občany k podpisu petice. Můžete například petici umístit 

na veřejné místo, kde k němu budou mít občané přístup a 

informujete je o jejím obsahu. Způsob, jakým budete občany 

vyzývat k podpisu, nesmí odporovat zákonu. Nikdo nesmí být 

k podpisu nucen. 

 

 

 


