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Petiční zákon
Peticí se nesmí
• zasahovat do nezávislosti soudu,
nesmí se vyzývat
• k porušování ústavy a zákonů,
• k popírání nebo omezování osobních, politických nebo
jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu,
původ, politické nebo jiné smýšlení,
• náboženské vyznání a sociální postavení, nebo
k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto
důvodů, k násilí nebo hrubé neslušnosti.

Petiční zákon
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu
petičním
„Každý má právo sám, nebo společně s jinými,
obracet se na státní orgány se žádostmi,
návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného
nebo jiného společného zájmu, které patří do
působnosti těchto orgánů“.

Petiční zákon
Petiční výbor
• k sestavení petice, opatření podpisů
občanů pod ni, doručení petice státnímu
orgánu a jednání s ním mohou občané
vytvořit petiční výbor, který není
právnickou osobou,
• členové petičního výboru jsou povinni
určit osobu starší 18 let, která je bude
zastupovat ve styku se státními orgány.

Petiční zákon

Petiční zákon

Shromažďování podpisů pod petici
• občan nebo petiční výbor může každým
způsobem, který neodporuje zákonu,
vyzývat občany, aby petici svým podpisem
podpořili.
• k podpisu pod petici občan uvede své jméno,
příjmení a bydliště.
• musí být umožněno, aby se občan před svým
podpisem řádně seznámil s textem petice.
K podpisu nesmí být nucen.

Podpisové archy mohou obsahovat text petice.
Pokud ho neobsahují
• musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká
petice má být podpisy podpořena a 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 záležitosti
zastupovat.

Petiční zákon

Petiční zákon

• petice a podpisové archy mohou být
vystaveny na místech přístupných
veřejnosti.
• shromažďováním podpisů na místě
přístupném veřejnosti může být
pověřena osoba, která dosáhla věku 16
let.

Podání a vyřízení petice
• petice musí být písemná a musí být pod
ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště
toho, kdo ji podává.
• podává-li petice petiční výbor, uvedou se
jména, příjmení a bydliště všech členů
výboru a jméno, příjmení a bydliště toho,
kdo je oprávněn členy výboru v této věci
zastupovat.

Petiční zákon
Státní orgán, kterému je petice
adresována, je povinen ji přijmout.
Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici
do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu
orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici
podal.

Zákon o sdružování
Zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.
„občané mají právo se svobodně sdružovat“.
Zákon o sdružování občanů neřeší sdružování
občanů v:
•
•
•

politických stranách a politických hnutích,
k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného
výkonu určitých povolání,
v církvích a náboženských společnostech.

Petiční zákon
Státní orgán je povinen posoudit obsah
petice a do 30 dnů písemně odpovědět
tomu, kdo ji podal nebo tomu, kdo
zastupuje členy petičního výboru.
V odpovědi uvede stanovisko k obsahu
petice a způsob jejího vyřízení.

Zákon o sdružování
Občané mohou zakládat
• spolky
• společnosti
• svazy
• hnutí
• kluby
• jiná občanská sdružení
• odborové organizace.

Zákon o sdružování
•
•

•

Členy sdružení mohou být i právnické
osoby.
Sdružení jsou právnickými osobami. Do
jejich postavení a činnosti mohou
státní orgány zasahovat jen v mezích
zákona.
Vojáci v činné službě nemohou vytvářet
odborové organizace a sdružovat se
v nich.

Zákon o sdružování
•

•

•

Nikdo nesmí být nucen ke sdružování,
k členství ve sdruženích ani k účasti na
jejich činnosti.
Nikomu nesmí být občansky na újmu, že se
sdružuje, že je členem sdružení, že se
účastní jeho činnosti nebo jej podporuje,
anebo že stojí mimo ně.
Práva a povinnosti člena sdružení upravují
stanovy sdružení.

Zákon o sdružování

Zákon o sdružování

Nejsou dovolena sdružení:
• jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní,
politická nebo jiná práva občanů, jejich
národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo
jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální
postavení, rozněcovat nenávist a
nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat
násilí, anebo jinak porušovat ústavu a zákony.
• která sledují dosahování svých cílů způsoby,
které jsou v rozporu s ústavou a zákony,
• ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami.

Registrace sdružení
• Sdružení vzniká registrací. Návrh na
registraci mohou podávat nejméně tři
občané, z nichž alespoň jeden musí být
starší 18 let. Tito občané vytvářejí tzv.
přípravný výbor, který celý podepíše
návrh na registraci.

Zákon o sdružování
Členové přípravného výboru uvedou svoje
jména a příjmení, rodná čísla a bydliště a
zmocněnce (musí být starší 18 let)
oprávněného jednat jejich jménem.

Zákon o shromažďování
Zákon o shromažďování č. 84/1990 Sb.
Svoboda shromažďování je politické
právo, jehož obsahem je možnost pokojně
vystupovat na veřejných prostranstvích a
sdělovat tam své názory – demonstrovat
či manifestovat.

Zákon o sdružování
K návrhu připojí stanovy ve dvojím vyhotovení, ve
kterých musí být uvedeno:
– název sdružení (musí se lišit od názvu právnické
osoby, která již vyvíjí činnosti na území České
republiky),
– sídlo sdružení,
– cíl činnosti sdružení,
– orgány sdružení, způsob jejich ustanovování, určení
orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem
sdružení,
– ustanovení o organizačních jednotkách sdružení,
– zásady hospodaření.

Zákon o shromažďování
„Občané mají právo pokojně se shromažďovat“.
Výkon tohoto práva slouží občanům k využívání svobody
projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně
informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a
jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a
stanovisek.
Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též
pouliční průvody a manifestace.

Zákon o shromažďování
Ke shromáždění není třeba předchozího
povolení státního orgánu.
Jsou zakázána shromáždění v okruhu 100m
od budov zákonodárných sborů nebo od
míst, kde tyto sbory jednají.

Zákon o shromažďování
Shromáždění může svolat
• občan starší 18 let,
• česká právnická osoba,
• skupina osob.

Zákon o shromažďování
Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona
se nepovažují:
a) shromáždění osob související s činností
státních orgánů upravená jinými právními
předpisy;
b) shromáždění související s poskytováním
služeb;
c) jiná shromáždění.

Zákon o shromažďování
Shromáždění musí být oznamováno obecnímu úřadu s
výjimkou:
a) shromáždění pořádaných právnickými osobami
přístupných jen jejich členům či pracovníkům a
jmenovitě pozvaným hostům;
b) shromáždění pořádaných církvemi nebo
náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné
modlitebně, procesí, poutí a jiných průvodů a
shromáždění sloužících k projevům náboženského
vyznání;
c) shromáždění konaných v obydlích občanů;
d) shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených
prostorách.

Zákon o shromažďování
Na shromáždění, které podléhá
oznamovací povinnosti, může obecní úřad
vyslat svého zástupce, jemuž je svolavatel
povinen vytvořit podmínky pro řádné
plnění jeho úkolů, zejména mu umožnit
sledování průběhu shromáždění a
provedení úkonů nezbytných k případnému
rozpuštění shromáždění.

Zákon o shromažďování
Obecní úřad může určit místo v obci, kde
lze konat shromáždění bez oznámení.
Přitom může stanovit dobu, v níž se taková
shromáždění konat nesmějí.

Zákon o shromažďování
Svolavatel je povinen shromáždění písemně
oznámit obecnímu úřadu tak, aby ho obdržel
alespoň 5 dnů předem.
Má-li se shromáždění konat pod širým nebem
mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen
k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je
vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

Zákon o shromažďování
V oznámení musí svolavatel uvést:
•

účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu
zahájení ; jde-li o shromáždění na veřejném
prostranství, též předpokládanou dobu jeho
ukončení;

•

předpokládaný počet účastníků shromáždění;

•

opatření, která provede, aby se shromáždění konalo
v souladu se zákonem, zejména počet pořadatelů,
které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich
označení;

Zákon o shromažďování
V oznámení musí svolavatel uvést:
•

jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště
svolavatele, u právnické osoby její název a
sídlo a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo
je zmocněn v této věci jednat jejím jménem;

•

jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je
zmocněn jednat v zastoupení svolavatele.

Zákon o shromažďování
•

•

Zákon o shromažďování
• Je-li důvodná obava, že shromáždění bude
rušeno, může svolavatel požádat obecní úřad
nebo Polici České republiky, aby shromáždění
byla poskytnuta ochrana.
• Svolavatel je oprávněn vydávat přímo nebo s
pomocí pořadatelů účastníkům pokyny k
zajištění řádného průběhu shromáždění.

Svolavatel je oprávněn činit všechna
opatření ke svolání shromáždění.
Zejména je oprávněn osobně či
písemně nebo jinak zvát k účasti na
něm.
Svolavatel má též právo, aby pozvání
na shromáždění bylo ve vhodném čase
vyhlášeno místním rozhlasem.

Zákon o shromažďování
Svolavatel je povinen
•

poskytnout obecnímu úřadu na jeho žádost
součinnost nezbytnou k zajištění řádného
průběhu shromáždění a splnit povinnosti
stanovené zvláštními právními předpisy;

•

zajistit potřebný počet způsobilých
pořadatelů starších 18 let;

•

řídit průběh shromáždění tak, aby se
podstatně neodchylovalo od účelu
shromáždění uvedeného v oznámení;

Zákon o shromažďování
Svolavatel je povinen
• dávat závazné pokyny pořadatelům;
• dbát o pokojný průběh shromáždění a
činit opatření, aby nebyl narušován;
• shromáždění ukončit.

Zákon o shromažďování
Obecní úřad
• může s ohledem na místní podmínky nebo
na veřejný pořádek navrhnout
svolavateli, aby se shromáždění konalo na
jiném místě nebo v jinou dobu.
• může svolavateli uložit, aby shromáždění
konané ve večerních hodinách bylo
ukončeno tak, aby nedošlo k
nepřiměřenému rušení nočního klidu.

Zákon o shromažďování
Povinnosti účastníků shromáždění
Účastníci shromáždění jsou povinni dbát pokynů
svolavatele a pořadatelů a zdržet se všeho, co by
narušilo řádný a pokojný průběh shromáždění.
Po ukončení shromáždění jsou jeho účastníci povinni se
pokojně rozejít. Je-li shromáždění rozpuštěno, jsou
povinni neprodleně opustit místo shromáždění. V
rozchodu jim nesmí být žádným způsobem bráněno.
Účastníci shromáždění nesmějí mít u sebe střelné
zbraně nebo výbušniny. Rovněž nesmějí mít u sebe jiné
předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, lze-li z okolností
nebo z chování účastníků usuzovat, že mají být užity k
násilí nebo pohrůžce násilím.

Zákon o shromažďování
Obecní úřad, jemuž bylo shromáždění oznámeno,
jej zakáže, jestliže by oznámený účel
shromáždění směřoval k výzvě:
a) popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná
práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu,
původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské
vyznání a rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z
těchto důvodů;
b) dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti;
c) jinak porušovat ústavu a zákony.

Zákon o shromažďování
Obecní úřad shromáždění zakáže též tehdy,
jestliže
a) se má konat na místě, kde by účastníkům
hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví,
b) na stejném místě a ve stejnou dobu se má
podle dříve doručeného oznámení konat jiné
shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k
dohodě o úpravě doby jeho konání; nelze-li
určit, které oznámení bylo doručeno dříve,
rozhodne se za účasti zástupců svolavatelů
losováním.

Zákon o shromažďování
Obecní úřad může shromáždění zakázat, má-li
být konáno v místě, kde by nutné omezení
dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu
se zájmem obyvatelstva, lze-li bez
nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde,
aniž by se tím zmařil oznámený účel
shromáždění.

