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Metodická pomůcka
k VYŘIZOVÁNÍ PETIC PODLE ZÁKONA
č. 85/1990 Sb., o právu petičním


Petice představují jednu z významných forem komunikace veřejnosti s orgány veřejné moci ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu. 
	
Právo petiční je zakotveno v Listině základních práv a svobod (viz ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým byla uvozena Listina základních práv a svobod; resp. usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (dále jen „Listina“). Je jedním z ústavně zaručených politických  práv upraveným v čl. 18 Listiny, který  uvádí: 
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. 
(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. 
(3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.

Nové ústavní úpravě petičního práva v Listině předcházelo přijetí zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním (dále jen „petiční zákon“), který nabyl účinnosti dnem 29. března 1990 a a je vůbec první zákonnou úpravou petic. Blíže upravuje formální náležitosti výkonu petičního práva, konkrétní režim podání a vyřizování petic tj. jakým způsobem sestavit petici, jaké náležitosti musí petice obsahovat, čeho se lze peticí domáhat a jakým způsobem ji státnímu orgánu předat.

Výkon petičního práva 

Petiční zákon zakazuje komukoliv bránit ve výkonu petičního práva (§ 2 petičního zákona). Nositel petičního práva má právo na pokojný výkon svého práva a kterýkoliv jiný subjekt má povinnost zdržet se takového jednání, kterým by mohl ohrozit realizaci tohoto práva. Povinnost jiných zdržet se takovéhoto jednání obecně dopadá nejen na adresáty petičního práva (tj. orgány veřejné moci), ale i na jakékoliv další osoby, bez ohledu na to, zda jsou tyto nositeli petičního práva či nikoliv. 

Výkon petičního práva nesmí být nikomu na újmu (§ 2 petičního zákona).  

Uplatněním petičního práva nemůže být naplněna skutková podstata trestného činu či správního deliktu. 


Pojem petice 

Petiční zákon nepodává výslovnou definici pojmu „petice“, nicméně z § 1 odst. 1 ve spojení s § 8 petičního zákona a  čl. 18 odst. 1 Listiny lze peticí rozumět jakékoli žádosti, návrhy a stížnosti, které se týkají pouze věcí veřejného nebo jiného společného zájmu a jsou adresovány státním orgánům, orgánům územní samosprávy či právnickým osobám, jimž byla působnost státního orgánu svěřena.
Předmět petice je omezen pouze na věci „veřejného nebo jiného společného zájmu“. Petiční zákon nestanoví, co všechno lze rozumět věcí veřejného nebo jiného společného zájmu. Veřejný zájem je pojem, který některé právní předpisy používají (např. v § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno, že správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem), aniž by ho však konkrétněji definovaly. Veřejný či jiný společný zájem lze vymezit jako takový zájem, který přesahuje zájem ryze individuální, kdy obsah petice bude směřovat na situace, které mohou přinést prospěch i osobám druhým. Pokud by byla podána „petice“ toliko v zájmu individuálním, nebude se jednat o petici ve smyslu čl. 18 odst. 1 Listiny, byť by dané podání bylo výslovně označeno jako petice a splňovalo by i její ostatní náležitosti. 

Adresát petice  

Ne každému subjektu práva lze petici podat. Okruh adresátů petic je v zásadě zúžen pouze na subjekty veřejného práva. Adresáty petic mohou být tedy orgány veřejné moci (státní orgány a územně samosprávné  celky - čl. 18 odst. 1 Listiny). Ustanovení § 8 petičního zákona rozšiřuje okruh orgánů, kterým mohou být petice adresovány, a to na právnické osoby, jimž byla svěřena působnost státního orgánu. 

Adresáty peticí  mohou být  dle zákona : 

státní orgány - orgán zákonodárný (parlament), orgány moci výkonné (prezident republiky, vláda, ministerstva a jiné správní úřady (ústřední nebo územní), orgány moci soudní (Ústavní soud, obecné soudy, včetně Nejvyššího správního soudu). 

orgány územní samosprávy 

Petiční zákon s ohledem na dobu svého vzniku (27. března 1990) výslovně žádné orgány územní samosprávy nezmiňuje, neboť místní samospráva byla u nás obnovena na úrovni obcí až 24. listopadu 1990, krajská úroveň samosprávy fakticky vznikla v roce 2000. Závaznost petičního zákona pro územně samosprávné celky nastala ústavním zákonem č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina. Není  rozhodující, zda je petice adresována obci či kraji jako veřejnoprávní korporaci či konkrétnímu orgánu příslušného územního samosprávného celku. 

právnické osoby jimž byla působnost státního orgánu svěřena (§ 8 petičního zákona).  

Kdo může podat petici 

Nositelem (subjektem)  petičního práva jsou:  

fyzické osoby 
právnické osoby 

Fyzické osoby  

Listina ani petiční zákon nestanoví žádné omezení tohoto práva z hlediska věku, místa trvalého či jiného pobytu, způsobilosti k právním úkonům, občanství (občané ČR, cizinci i osoby bez státního občanství). 

Vzhledem k tomu, že každý jednotlivec je nositelem petičního práva, může podat petici i osoba mladší 18 let. Petiční zákon stanoví některá věková omezení, které  však souvisejí se zajištěním řádné komunikace petentů vůči adresátům petic, resp. procesem shromažďování podpisů pod petici. Podle § 3 odst. 3 petičního zákona jsou členové petičního výboru povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány, resp. i orgány územních samosprávných celků, a v souladu s § 4 odst. 4  petičního zákona může být shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let. 

Právnické osoby

Právnické osoby jsou subjekty petičního práva bez ohledu, zda mají sídlo v ČR nebo v zahraničí, není rozhodné ani podle kterého právního řádu byly zřízeny. 

Výčet právnických osob je v ust. § 18 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  Dle tohoto ustanovení občanského zákoníku, lze rozlišovat na jedné straně právnické osoby soukromého práva (jedná se např. o obchodní společnosti, družstva, občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti atd.) a právnické osoby veřejného práva (např. územní samosprávné celky, veřejnoprávní korporace, dobrovolné svazky obcí, nebo právnické osoby nadačního typu vzniklé ve veřejnoprávním režimu, které jsou označovány jako fondy).

I když petiční zákon v § 1 odst. 2 nečiní mezi těmito skupinami právnických osob rozdíl, lze z charakteru základních práv a svobod dovodit, že nositelem  petičního práva budou právnické osoby práva soukromého. Právnické osoby veřejného práva by mohly být nositeli petičního práva, avšak pouze v těch vztazích, ve kterých nevystupují jako nositelé veřejné moci. 

Petiční zákon omezuje právnické osoby tím, že petiční právo mohou vykonávat jen tehdy, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti (ust. § 1 odst. 2 petičního zákona). 


Obsah petice 

Peticí se lze v zásadě domáhat čehokoliv týkající se věcí  veřejného  nebo  jiného společného zájmu, nicméně  její obsah není neomezený. 

Obsahem petice nemohou být podle petičního zákona takové výzvy, které směřují k:
k porušování ústavy a zákonů, 
	popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, 
	 k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů,
	násilí nebo hrubé neslušnosti.
     (§  1 odst. 4 petičního zákona). 
Listina takové omezení ve vztahu k peticím  pak upravuje  stručněji, když uvádí, že peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou  (čl. 18 odst. 3).  

Obsah petice nesmí zasahovat do nezávislosti soudu (§ 1 odst. 3 petičního zákona, čl. 18 odst. 2  Listiny). Nezávislost soudů jako ústavně chráněný veřejný zájem je preferován před právem petičním,  tím  se rozumí jakýkoliv zákaz zásahu do rozhodovacích činností kteréhokoliv soudu v jednotlivých věcech. 

Obsahem petice mohou být jednak věci, které spadají do samostatné působnosti obcí nebo krajů (tj. jde o vlastní záležitosti samosprávy) a jednak věci, které zákon svěřil orgánu obce nebo kraje jako přenesenou působnost. V tomto případě se jedná o výkon státní správy zabezpečovaný orgánem obce nebo kraje.

Způsob podání petice  
Petice může být podána:
	individuálně (jedinou fyzickou nebo právnickou osobou) 
	kolektivně (více fyzických nebo právnických osob)   


Bez ohledu na to, zda se bude jednat o petici individuální anebo kolektivní, může být k sestavení obsahu petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice orgánu veřejné moci a jednání s ním, vytvořen občany tzv. petiční výbor (uplatní se zvláště u kolektivních peticí).  Petiční výbor nemá postavení právnické osoby  a  nemá právní subjektivitu (§ 3 odst.  1 a 2 petičního zákona).

Na členy petičního výboru neklade petiční zákon žádné speciální požadavky ohledně např. jejich věku či způsobilosti k právním úkonům. Je-li vytvořen petiční výbor, potom jsou jeho členové povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku s orgány veřejné moci - adresáty petice (§ 3 odst. 3 petičního zákona).  Petiční zákon výslovně nestanoví, že tato pověřená osoba starší 18 let musí být zároveň členem petičního výboru, nepožaduje, aby člen petičního výboru musel danou petici podpořit svým podpisem. Přesto je však důvodné předpokládat, že člen petičního výboru příslušnou petici podepíše. 

Vytvoření petičního výboru má dopad  na samotnou formální podobu petice (viz  níže -  formální náležitosti petice)


Shromažďování podpisů pod petici 
 
Nestanoví-li zvláštní zákon, že určitá petice musí být podpořena určitým minimálním počtem podpisů, platí, že i petice s jedním jediným podpisem je peticí ve smyslu čl. 18 odst. 1 Listiny a příslušný orgán veřejné moci, kterému je tato petice adresována, se musí touto peticí řádně zabývat (§ 5 odst. 2 a odst. 3 petičního zákona), a to v zásadě stejným způsobem jako v případě petic, které jsou podpořeny velkým počtem podpisů. 

Ten kdo sestavil petici (jednotlivec či petiční výbor) může vyzývat jakýmkoliv způsobem, který neodporuje zákonu, kteréhokoliv nositele petičního práva (včetně právnických osob) k podpoře petice (§ 4 petičního zákona). Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno  a zároveň musí být každému umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil.

Za účelem shromažďování podpisů mohou být petice a podpisové petiční archy vystaveny na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení žádného orgánu veřejné moci. Při shromažďování podpisů však nesmí dojít např. k omezení provozu motorových  a jiných vozidel  a k rušení veřejného pořádku (§ 4 odst. 3 petičního zákona).

Petiční zákon stanoví minimální věk osoby, která může být pověřena (např. petičním výborem) shromažďováním podpisů pod petici na místě přístupném veřejnosti, a to věkovou hranicí 16 let (§ 4 odst. 4 petičního zákona).


Formální náležitosti petic a petičních archů 
 
Petice musí mít zásadně písemnou formu (listinnou, anebo elektronickou). 

Pod textem petice musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů  petičního výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat (§ 5 odst. 1 petičního zákona). V případě petice podané právnickou osobou petiční zákon žádné náležitosti nestanoví, nicméně jejími základními identifikačními údaji by měly být název nebo obchodní firma, adresa sídla, identifikační číslo, včetně uvedení jména, příjmení a funkce toho, kdo je oprávněn jménem právnické osoby jednat, včetně jejího podpisu.  Další obsahové náležitosti petice mohou stanovit zvláštní zákony. 

Samostatnou kategorii představuje podpis na petici. Podpisem pro účely práva petičního lze rozumět zejména klasický vlastnoruční podpis petenta, v případě petice podané v elektronické podobě bude řádným podpisem na elektornické petici i zaručený elektronický podpis ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Petiční zákon upravuje technické otázky spojené se shromažďováním podpisů pod klasickou  listinnou petici. Podpisy mohou být shromažďovány přímo pod text  petice, v případě velkého množství podpisů pod petici však bude nutno využít podpisových archů, které musí být jednoznačně přiřaditelné k příslušné petici, aby petent před svým podpisem věděl, kterou petici vlastně svým podpisem podporuje. Doba shromažďování podpisů pod petici není zákonem omezena. 

Podpisové archy by měly obsahovat text petice. Pokud text petice neobsahují, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být  podpisy podpořena. Dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil nebo jméno, příjmení a bydliště  toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat (§ 4 odst. 2 petičního zákona).

U osob, které petici podpořily musí být na podpisových arších uvedeno pouze  jejich  jméno, příjmení a bydliště (nikoli rodné číslo či datum narození – rozpor se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) a vlastnoruční podpis, zaručený elektronický podpis (dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), pokud je souhlas s peticí vyjádřen elektronicky, např. prostřednictvím internetu či e-mailu.  

Musí být umožněno, aby se s obsahem petice každý před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být nikdo žádným způsobem nucen.


Příjem peticí a úkony při podání petice 

Adresát petice je povinen každou petici přijmout. 

Vzhledem k tomu, že vyřizování petice není správní řízení ani jiné řízení, neaplikují se zde obecné předpisy o správním řízení. 

Adresát, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit, tedy nejprve zkoumá, zda se skutečně jedná o petici, a dále zda petice náleží do jeho působnosti. Pokud orgán shledá, že nepatří do jeho působnosti, je povinen ji postoupit do 5 dnů věcně příslušnému orgánu, přičemž zároveň o postoupení uvědomí toho, kdo petici podal. Toto postoupení provede neformálně. 

Dále  adresát petice zkoumá, zda petice obsahuje formální náležitosti dané petičním zákonem.  

V případě, že petice neobsahuje všechny náležitosti, petiční zákon toto přímo neřeší. Je proto možno jednak vyzvat podatele, příp. jinou osobu k doplnění náležitostí dle zákona. V případě, že zákonné náležitosti petice nejsou podatelem v určené lhůtě doplněny, nelze k podání přistupovat jako k petici dle petičního zákona, nicméně je možné ji jako „podání“ řešit jiným způsobem např. jako podnět občanů, stížnost, žádost, pokud podání není vyhodnoceno jako anonymní. Jinak je možno i bez výzvy k doplnění podání řešit jako jiné podání. 

V případě, že petiční archy neobsahují petičním zákonem dané náležitosti, ovlivní to jen počet osob, podporující petici. 

Nejčastější vady údajů na podpisových arších např.:  
     
	podpisové archy neobsahují text petice ani nejsou označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena,
	na podpisových arších není uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn zastupovat členy petičního výboru,

	jména nebo příjmení  jsou uvedena zkratkou, 
	neúplné uvedení bydliště,
	údaje jsou zjevně doplněny později než v okamžiku podpisu, 



Vyřizování petic 

Samotné vyřízení petice spočívá v tom, že adresát petice v odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Petenti nemají žádný právní nárok na to, aby bylo petici obsahově vyhověno. Ústavní soud k otázce petičního práva ve svém nálezu ze dne 23. června 1994, sp. zn. I. ÚS 21/94, zdůraznil, že: „ústavní úprava však nezakládá konkrétní záruky kladného či záporného „meritorního vyřízení“ věci. Stanoví se pouze povinnost nebránit podání petice, tj. ji přijmout. Petice se chápe především jako určitý podnět, vyjádření názoru, pokud jde o věci veřejné. Ve své podstatě jde vlastně o zvláštní formu svobody projevu ve smyslu čl. 17 Listiny základních práv a svobod“.

Výsledkem vyřízení petice není žádné rozhodnutí, proti sdělení adresáta petice nebo jeho nečinnosti se nelze bránit žádným zákonem stanoveným právním prostředkem. Případné porušení zákonných povinností při vyřizování petice může mít  spíše důsledky politického charakteru, tj. např. informování orgánů územně samosprávného celku, medializace nebo podání stížnosti. 

Lhůty pro vyřízení petice 

Petiční zákon stanoví ve svých ustanovení dvě lhůty:  

1)  Pokud orgán, který obdržel petici, shledá, že nepatří do jeho působnosti, je povinen ji postoupit do 5 dnů věcně příslušnému orgánu, přičemž zároveň o postoupení uvědomí toho, kdo petici podal. Toto postoupení provede neformálně. 

2)  Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo petici podal, anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru.

Uvedené lhůty mají zásadně pořádkový charakter.  

Vnitřní pravidla pro přijímání a vyřizování petic 

Petiční zákon ukládá (§ 7 petičního zákona)  státním orgánům povinnost upravit způsob přijímání, projednávání a vyřizování peticí, jim adresovaných, ve svých jednacích řádech nebo obdobných předpisech.  Tyto předpisy mají upravit problematiku petic a budou mít zpravidla povahu interních (vnitřních) předpisů. Tyto pak musí respektovat meze dané petičním či jiným zákonem.

Územní samosprávné celky jsou podle čl. 18 odst. 1 Listiny adresáty petic, a proto musejí upravit otázku přijímání, projednávání a vyřizování petic ve svých  vnitřních předpisech. Povinnost stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic je obsažena v § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  a ust. § 59 odst. 1 písm. h)  zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Jedná  se o vyhrazenou pravomoc rady příslušného územního samosprávného celku. 

Speciální právní úprava petic

Problematiku petic upravují další, ve vztahu k obecné úpravě obsažené v petičním zákoně, zvláštní zákony, které pak zakotvují specifický režim úpravy petic  Konkrétně se jedná  např. o předložení  speciálních petic:
 
	při vzniku politické strany nebo politického hnutí (§ 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů), 
	při podpoře nezávislého kandidáta do Senátu Parlamentu (§ 61 odst. 2 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů), 
	při podpoře kandidatury do zastupitelstva obce (§ 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů),
	vzešlých ze shromáždění (§ 6 odst. 7 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení  s  § 6 petičního zákona).



Petice vzešlé ze shromáždění 

Petiční zákon na petici vzešlé ze shromáždění odkazuje na obecná ustanovení, která se budou v celém rozsahu aplikovat i na tento typ speciální petice. Konkrétně se jedná o ustanovení o uvedení subjektů a adresátů petičního práva, základní úprava podání a vyřízení petic.

Vedle uvedených obecných ustanovení, kterými se budou petice vzešlé ze shromáždění řídit, musí být u těchto petic zároveň uvedeno, z jakého shromáždění vzešly a jak byly shromážděním schváleny. 

Jak zákon o právu shromažďovacím, tak ani  petiční zákon  nijak nepředjímá možný způsob schválení petice vzešlé ze shromáždění. Způsob schválení petice shromážděním bude v praxi různorodý, kdy bude zejména na svolavateli shromáždění, jak zjistí skutečnou vůli účastníků shromáždění, která se má promítnout do obsahu petice. Nelze ani vyloučit, že i u petic vzešlých ze shromáždění bude uplatněn proces shromažďování podpisů. V těchto případech se bude postupovat shodně, jako je tomu u listinných petic.

Pro účely petic vzešlých ze shromáždění se petičním výborem rozumí svolavatel shromáždění. Svolavatelem shromáždění může být podle § 3 zákona o právu shromažďovacím občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, anebo skupina osob. Z vymezení svolavatele shromáždění vyplývá, že ho může svolat jedna fyzická nebo právnická osoba, anebo skupina osob (tedy více fyzických či právnických osob). V případě více svolavatelů shromáždění budou tito (všichni) zároveň členy petičního výboru s tím, že i pro ně platí povinnost určit si osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku s orgány veřejné moci (adresáty petice).


	


 




