
âl. 18
(Petiãní právo)

(1) Petiãní právo je zaruãeno; ve vûcech vefiejného nebo jiného spoleãného zájmu
má kaÏd˘ právo sám nebo s jin˘mi se obracet na státní orgány a orgány územní samo-
správy s Ïádostmi, návrhy a stíÏnostmi.

(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.

(3) Peticemi se nesmí vyz˘vat k poru‰ování základních práv a svobod zaruãen˘ch
Listinou.

K ãl. 18
1. Petiãní právo je klasick˘m institutem ústavního práva jiÏ od stfiedovûku; v obecné

podobû prosby o nápravu kfiivd, udûlení práva apod. je dozajista je‰tû star‰í. Bûhem této
dlouhé doby doznalo zmûn jak v rozsahu, tak v subjektech. S v˘vojem materiálního
právního státu, roz‰ifiováním lidskoprávních katalogÛ (zejména svoboda projevu a právo
na informace) a institucionálních mechanismÛ jejich vynucování ãi s etablováním prin-
cipÛ dobré správy, vãetnû poÏadavkÛ transparentního vládnutí, se ve 2. polovinû 20. sto-
letí jeho v˘znam relativnû sniÏuje (obdobnû Grinc). Pfiesto mÛÏe b˘t uÏiteãné jako pro-
stfiedek ochrany práv (Filip 2003) nebo jako nástroj na jedné stranû zapojení obãanÛ do
procesÛ vládnutí a správy, na stranû druhé citlivûj‰ího a pouãeného, vnímavého (respon-
sivního) vládnutí. Napfi. v Nûmecku b˘vá chápáno jako historick˘ základ obãansk˘ch
podnûtÛ a iniciativ slouÏících k zapojování do procesÛ politického rozhodování v obcích
a zemích (Brenner, s. 2078).

2. Pfiedmoderní pojetí petiãního práva nesvûdãilo obãanÛm, neboÈ jich nebylo, n˘brÏ
privilegovan˘m pfiíslu‰níkÛm politického národa, stavÛm. Latinsk˘ základ slova (petitio)
znaãí Ïádost nebo prosbu. V tomto duchu byla napfi. v anglickém právu petice pojímána
jako prosba Korunû jako zdroji práva a spravedlnosti, jíÏ se upoutávala panovníkova po-
zornost k problémÛm fií‰e a jeho poddan˘ch (v tomto duchu napfi. je‰tû známá Petition of
Rights z roku 1627). O právo podávat petice se jednalo proto, Ïe v dÛsledku jeho reali-
zace nemûlo dojít k postihu pro uráÏku majestátu. Je-li moc legitimována shora, jak to
odpovídá jedné ze základních stfiedovûk˘ch koncepcí legitimizace vlády, tedy koncepci
kfiesÈansko-latinské, není nárok na její dobrodiní: v‰e je vlastnû pouze koncesí tûm níÏe
stojícím. Jim se nicménû dovoluje prosit, pfiípadnû si i stûÏovat. Tím spí‰e to platí pro
koncepci konkurující, pÛvodnû germánskou, v níÏ byla vefiejná moc odvozována spí‰e
od lidu. Na této bázi v Anglii po dlouhou dobu vznikaly zákony: ãlenové Parlamentu pe-
ticí poÏádali o zváÏení fie‰ení urãitého problému, na coÏ mohla Koruna reagovat vydá-
ním zákona, resp. pozdûji pfiedloÏením návrhu zákona.

3. Parlamentní pÛdu, a tím i charakter privilegia pfiiznaného jen nûkomu, opou‰tí
v anglickém pfiípadû petiãní právo v Bill of Rights z roku 1689, kter˘ se jako zavr‰ení tzv.
Slavné revoluce stal vyjádfiením nového vztahu Koruny a Parlamentu. V 5. bodu této de-
klarace, jeÏ se udûlením královské sankce stala zákonem, peerové a poslanci prohla‰ují
„Ïe poddaní mají právo zasílat králi petice a Ïe kaÏdé zadrÏení nebo soudní stíhání pro
podání takov˘ch peticí je nezákonné“. S postupn˘m oslabováním monarchick˘ch hlav
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státu se zv˘‰il poãet peticí adresovan˘ch parlamentÛm – vÏdy se hledal ten, jenÏ mûl (nû-
kdy jen domnûlou) moc fie‰it problémy. Zajímavé je, Ïe podle Condorceta bylo petiãní
a stíÏností právo transformovan˘m právem na odpor, tedy pfiirozen˘m právem pfievede-
n˘m na právní prostfiedek v mezích zákona (Schmitt, s. 164).

4. Mezinárodní dokumenty o lidsk˘ch právech o petiãním právu nepojednávají, a to
nejspí‰e proto, Ïe se spokojují s úpravou svobody projevu (viz téÏ Filip 1997) a práva na
získávání i ‰ífiení informací (ãl. 19 VDLP, ãl. 10 Úmluvy, ãl. 13 Americké úmluvy o lid-
sk˘ch právech, ãl. 9 Africké charty práv ãlovûka a národÛ; obdobnû i MPOPP), pfiípad-
nû mohou úãel petiãního práva kr˘t i právem na úãast na vládû té které zemû. Jak upo-
zorÀují L. Jemelka a P. BfieÀ (s. 117), o peticích ve smyslu stíÏností na poru‰ení
nûkterého z vyhlá‰en˘ch práv pojednává Mezinárodní úmluva o odstranûní v‰ech forem
rasové diskriminace; takov˘ch pfiípadÛ je ostatnû více (Grinc, s. 206). Tady v‰ak uÏ jde
o specifikaci obecného pojmu petice. V ãeském právním fiádu k takov˘m v˘znamov˘m
posunÛm dochází napfi. u peticí provázejících vznik politické strany, kandidaturu nezá-
vislého kandidáta ve volbách do Senátu ãi kandidaturu volební strany v obecních vol-
bách. Snad jde u diskriminace o stíÏnost, jeÏ nemá povahu kvalifikovaného podnûtu
k zahájení právního fiízení, a ve zmiÀovan˘ch ãesk˘ch pfiípadech o „prosbu“ o registraci,
kaÏdopádnû se nejedná o „klasické“ petiãní právo; tyto úkony mají také jin˘ procesní re-
Ïim a dÛsledky [obdobnû Jirásek, s. 1125; kriticky k pfiená‰ení pojmu „petice“ do jin˘ch
kontextÛ Filip 1995; zdá se nicménû, Ïe V. Pavlíãek (2002, s. 193) také tyto petice pova-
Ïuje za projevy petiãního práva, s nímÏ spojuje právo na jejich vyfiízení.].

5. Petiãní právo je podle ãl. 20 SFEU jedním z práv obãanÛ Evropské unie; adresá-
tem je Evropsk˘ parlament. Vedle toho upravuje SFEU právo obracet se na evropského
vefiejného ochránce práv, orgány a poradní instituce Unie, vãetnû práva na odpovûì v ja-
zyce podání. V ãl. 227 SFEU je petiãní právo vÛãi Evropskému parlamentu roz‰ífieno
z obãanÛ i na fyzické osoby s bydli‰tûm nebo právnické osoby se sídlem v nûkterém
ãlenském státû (takto je koncipován rovnûÏ ãl. 44 Listiny EU); petice má spadat do pÛ-
sobnosti Unie a petentÛ se pfiímo dot˘kat. V poslednû zmínûném prvku vidíme posun
oproti pojetí ãeskému, v nûmÏ petenti nevystupují primárnû jako osoby dotãené, n˘brÏ
jako ochránci vefiejného zájmu. 

6. Na rozdíl od instrumentÛ mezinárodního práva je petiãní právo pravidelnou souãástí
zahraniãních ústavních úprav: Albánie (ãl. 47), Belgie (ãl. 28), Bulharsko (ãl. 45), Estonsko
(§ 46), Chorvatsko (ãl. 46), Litva (ãl. 33), Loty‰sko (ãl. 104), Maìarsko (ãl. XXIII),
Nûmecko (ãl. 17), Nizozemí (ãl. 5), Polsko (ãl. 63), Portugalsko (ãl. 52), Rakousko (stá-
le platn˘ základní zákon o v‰eobecn˘ch právech obãanÛ státních z roku 1867), Rusko
(ãl. 33), ¤ecko (ãl. 10), Slovinsko (ãl. 45) nebo ·panûlsko (ãl. 29). Vyjmenované ústavy
se nicménû odli‰ují tím, zda setrvávají takfiíkajíc na holém právu podat petici (návrh,
stíÏnost), anebo zda souãasnû v˘slovnû upravují právo na vyfiízení, resp. odpovûì (Albánie,
Estonsko, Chorvatsko, Litva, Loty‰sko, Polsko, Portugalsko, ¤ecko). Odli‰nosti jsou také
v pfiiznání petiãního práva jen obãanÛm (v˘jimeãnû), nebo kaÏdému. 

7. Otázkou nicménû je, zda i pfii absenci v˘slovné úpravy není právo na vyfiízení ãi
odpovûì samozfiejm˘m; v tomto duchu ostatnû odpovídal na prosby poddan˘ch i anglic-
k˘ král. Pfii aplikaci zásady legální licence se totiÏ mÛÏe kdokoliv obracet na kohokoliv,
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a nepotfiebuje k tomu zvlá‰tní ústavní oporu. „Obecnû se uznává, Ïe petiãní právo neza-
kládá jen ãistû formální moÏnost obrátit se na mocensk˘ orgán, ale k jeho pojmov˘m
znakÛm patfií i povinnost pfiíslu‰ného státního orgánu petici pfiijmout, z vûcného hledis-
ka ji pfiezkoumat a vyfiídit ji.“ (Jirásková, s. 145). „Skuteãn˘ v˘znam petiãního práva
v demokratické spoleãnosti nespoãívá jen v beztrestnosti petenta, v zaji‰tûní svobody je-
ho názoru vyjádfieného v petici, ale v tom, Ïe se nesmí pfiejít bez vyfiízení. Státní orgán,
jemuÏ je petice adresována, má tedy povinnost vÏdy odpovûdût.“ (Pavlíãek 2002, s. 190).
Vyfiídit petici samozfiejmû nutnû neznamená jí vyhovût.

8. Za zmínku snad stojí, Ïe v Litvû se v ustanovení o petiãním právu rovnûÏ praví:
„Státním obãanÛm se zaruãuje právo na kritiku práce státních institucí a úfiedních osob
a právo napadnout jejich rozhodnutí. Pronásledování za kritiku je zakázáno.“ V Portu-
galsku je pfiedmûtné ustanovení zase základem pro actio popularis k ochranû spotfiebite-
le, vefiejného zdraví, Ïivotního prostfiedí, ale i státního vlastnictví. Koneãnû ve ·panûlsku
se osobám podfiízen˘m vojenské kázni pfiiznává jen individuální, a nikoliv skupinové pe-
tiãní právo, a to jen na základû zvlá‰tních zákonÛ.

9. V Dánsku, Finsku, Irsku, Francii ãi Itálii petiãní právo nenajdeme, mÛÏe tu b˘t tu-
díÏ subsumováno svobodû projevu. V takovém pfiípadû v‰ak uÏ reakce adresáta nemusí
b˘t samozfiejmostí, chybûlo-li by souãasnû právo na informace. 

10. Pokud jde o domácí historické lidskoprávní katalogy, najdeme petiãní právo od
poãátkÛ soustavné a úãinné úpravy základních práv (základní zákon o v‰eobecn˘ch prá-
vech obãanÛ státních z roku 1867), s pfiedchÛdci uÏ v ústavách z let 1848 a 1849. Ústav-
ní listina z roku 1920 stanovila v § 115: „Právo petiãní pfiíslu‰í kaÏdému; právnick˘m
osobám a sdruÏením jen v mezích jejich pÛsobnosti.“ Ústava 9. kvûtna pojednávala
o petiãním právu v § 23: „KaÏd˘ má právo pfiedkládat petice kterémukoli vefiejnému
orgánu.“ Pfiinejmen‰ím formulaãní posun je patrn˘ v ãl. 29 tzv. socialistické ústavy
z roku 1960: „Obãané a organizace mají právo obracet se k zastupitelsk˘m sborÛm
a k ostatním státním orgánÛm s návrhy, podnûty a stíÏnostmi; státní orgány jsou povinny
je odpovûdnû a vãas vyfiizovat.“

11. V návrhu âNR na pfiijetí ústavního zákona, kter˘m se vyhla‰uje Listina lidsk˘ch
práv a svobod (FS tisk 331), znûl ãl. 18 takto: „(1) KaÏd˘ má právo sám nebo spoleãnû
s jin˘mi se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy se Ïádostmi, návrhy
a stíÏnostmi ve vûcech vefiejného nebo jiného spoleãného zájmu (petice). (2) V˘kon to-
hoto práva nesmí b˘t na újmu práv druh˘ch.“ Návrh SNR (FS tisk 330) byl identick ,̆
s v˘hradou nahrazení slova „územní“ slovem „místní“. Zpráva ústavnûprávních v˘bo-
rÛ obou snûmoven FS k obûma návrhÛm (FS tisk 392) pfiíslu‰né ustanovení formulo-
vala takto: „(1) Petiãní právo je zaruãeno. KaÏd˘ má právo sám nebo spoleãnû s jin˘-
mi obracet se ve vûcech vefiejného nebo jiného spoleãného zájmu na státní orgány
a orgány územní samosprávy se Ïádostmi, návrhy a stíÏnostmi. (2) Peticí se nesmí za-
sahovat do nezávislosti soudu. (3) Peticemi se nesmí vyz˘vat k poru‰ování základních
práv a svobod zaruãen˘ch Listinou.“ Jak vidno, oproti nakonec schválenému znûní
jsou tu zmûny jiÏ jen formulaãní. Ve srovnání se socialistickou ústavou tu kaÏdopádnû
chybûl pfiíkaz na petici nûjak reagovat, coÏ se posléze stalo pfiedmûtem rozhodování
Ústavního soudu âR.
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12. O nûco star‰í poslaneck˘ návrh ústavního zákona o základních právech a svobo-
dách (FS tisk 223) petiãní právo zakotvoval v ãl. 42: „(1) Obãan má právo sám nebo spo-
leãnû s jin˘mi pfiedkládat petice a obracet se na státní orgány s návrhy, podnûty a stíÏ-
nostmi. (2) V˘kon tohoto práva nesmí b˘t obãanu na újmu.“

13. Pojednáváme-li o textaci ãl. 18 Listiny, nemûli bychom zapomínat, Ïe platn˘ pro-
vádûcí petiãní zákon slouÏil k provedení je‰tû pÛvodní ústavní úpravy pfied Listinou, tak-
Ïe je star‰í neÏ Listina sama [pfied rokem 1990 plnila funkci (nejen) provádûcího pfiedpi-
su k ústavní úpravû petiãního práva vládní vyhlá‰ka ã. 150/1958 Ú. l., o vyfiizování
stíÏností, oznámení a podnûtÛ pracujících, která byla zru‰ena aÏ v roce 2005; navzdory
své pochybné právní formû v praxi dosti dobfie fungovala]. Mohl tedy slouÏit, a nejspí‰e
také slouÏil, jako jeden ze vzorÛ koneãného znûní Listiny napfi. ve formulaci odst. 2,
kter˘ je doslovnou citací § 1 odst. 3 zákona.

14. âlánek 44 Listiny umoÏÀuje zákonem omezit mj. petiãní právo pfiíslu‰níkÛm bez-
peãnostních sborÛ a pfiíslu‰níkÛm ozbrojen˘ch sil, pokud souvisí s v˘konem sluÏby (srov.
‰panûlskou úpravu v˘‰e). V souladu se zákonem ã. 361/2003 Sb., o sluÏebním pomûru pfií-
slu‰níkÛ bezpeãnostních sborÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, je za bezpeãnostní sbor tfieba
povaÏovat Policii âR, Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor âR, Celní správu âR, VûzeÀskou sluÏbu
âR, Bezpeãnostní informaãní sluÏbu a Úfiad pro zahraniãní styky a informace. Ozbrojené
síly specifikuje zákon ã. 219/1999 Sb., o ozbrojen˘ch silách âeské republiky, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tak, Ïe se jedná o Armádu âR, Vojenskou kanceláfi prezidenta re-
publiky a Hradní stráÏ. Na rozdíl od minulosti (pouze individuální petice) v‰ak zvlá‰tní
úpravu omezení petiãního práva v pfiíslu‰n˘ch právních pfiedpisech nenacházíme.

K odst. 1
15. Dikce tohoto ustanovení není v kontextu Listiny úplnû v˘jimeãná; v˘jimeãné

snad mÛÏe b˘t jen to, Ïe první vûta není ukonãena teãkou, n˘brÏ stfiedníkem. Jinak je po-
kus ústavodárce vymezit, co zaruãen˘m právem nebo svobodou míní, patrn˘ tfieba téÏ
v ãl. 17 nebo 20: svoboda projevu a právo na informace v odst. 1 a v odst. 2 vyloÏení to-
ho, co obná‰ejí, právo svobodnû se sdruÏovat ve vûtû první a jeho upfiesnûní (legální de-
finice?) ve vûtû druhé. Z hlediska na‰ich pfiedchozích katalogÛ nicménû jde o tvar ponû-
kud hybridní, neboÈ dfiíve staãilo buì zakotvit petiãní právo, anebo v zásadû jeho opis.
Technika uÏívaná Listinou vÏdy vzbuzuje pochybnost, zda ono „upfiesnûní“ bezezbytku
zahrnuje rozsah zaruãeného práva ãi svobody. Napfi. V. Pavlíãek (2002, s. 191–192) se
patrnû domnívá, Ïe ãást vûty za stfiedníkem vymezuje pouze dílãí segment peticí, z ãe-
hoÏ vyvozuje, Ïe ne kaÏdá petice se musí t˘kat vûcí ve vefiejném zájmu.

16. Petiãní právo je sice právem politick˘m, jelikoÏ v‰ak zakládá prostor pro ovlivÀová-
ní, a nikoliv pro v˘kon státní moci, je pfiiznáno kaÏdému, tedy nejen obãanÛm ãi jejich sdru-
Ïením. Pfiíslu‰í jak osobám fyzick˘m, tak i právnick˘m (opaãnû Pavlíãek 2002, s. 192, kde
se petiãní právo právnick˘ch osob s v˘hradami pfiipou‰tí pouze se zfietelem k petiãnímu zá-
konu, pochybnost rovnûÏ v usnesení II. ÚS 20/98; jen ve prospûch fyzick˘ch osob obdobné
ustanovení vykládá Ústavní soud SR – viz usnesení III. ÚS 8/02). Ve prospûch právnick˘ch
osob vyznívá pfiístup, podle nûjÏ má b˘t pojem „kaÏd˘“ vykládán extenzivnû v‰ude tam, kde
je to moÏné, resp. neprotifieãí to povaze pfiíslu‰ného základního práva. Je ov‰em pravda, Ïe
struãná dÛvodová zpráva se zmiÀuje pouze o jednotlivcích a jejich skupinách. Vzhledem
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k mlãení Listiny není oproti minulosti u právnick˘ch osob definován vztah k pfiedmûtu jejich
pÛsobení. Jako nositelé petiãního práva nicménû pfiipadají v úvahu jen právnické osoby sou-
kromého práva, neboÈ právnické osoby vefiejného práva a jejich orgány budou jako nositelé
vrchnostensk˘ch oprávnûní spí‰e adresáty peticí (citovaná kauza slovenského Ústavního
soudu mohla b˘t rozfie‰ena právû na této distinkci, neboÈ v ní bylo petentem mûsto Martin).

17. Pfiedmûtné právo je koncipováno jako individuální, které lze vykonávat samo-
statnû nebo spoleãnû (ve skupinû). Je-li petiãní právo vykonáváno spoleãnû více osoba-
mi, umoÏÀuje jim provádûcí zákon (§ 3) vytvofiit petiãní v˘bor, kter˘ petici sestavuje,
opatfiuje pod ni podpisy, doruãuje ji adresátu a jedná s ním. Petiãní v˘bor není právnic-
kou osobou, vÛãi adresátÛm petice jedná osobou star‰í 18 let.

18. Pfiedání petice adresátovi pfiedpokládá písemnou formu; tomu odpovídá i petiãní
zákon. Jinak je co do vzniku málo formalizována (nemÛÏe b˘t anonymní, jinak tfieba ab-
sence lhÛt vázan˘ch na nûjakou událost apod.).

19. Aã to z dikce komentovaného ustanovení bezprostfiednû nevypl˘vá, je petiãní
právo limitováno nejen co do obsahu (viz komentáfi k odstavcÛm 2 a 3), ale i co do pro-
cesu realizace. Nelze totiÏ pofiádat napfi. sbûr podpisÛ pod text petice kdekoliv, tzn. bez
ohledu na vefiejn˘ pofiádek ãi vÛli vlastníka nemovitosti, kde ke shromaÏìování podpisÛ
dochází. K tomu se Ústavní soud vyslovil v usnesení I. ÚS 176/04, v nûmÏ upozornil na
rozdíly mezi v˘konem práva petiãního a práva shromaÏìovacího (ohla‰ovací reÏim a ri-
ziko jeho obcházení) a vzal v ochranu jak roli Policie âR pfii zabezpeãování vefiejného
pofiádku, tak i práva vlastníka dotãené nemovitosti.

20. Petice je mezi obecn˘mi stíÏnostmi a podnûty kvalifikována obsahem: t˘ká se to-
tiÏ vûcí „vefiejného nebo jiného spoleãného zájmu“, nikoliv tedy v˘luãnû soukrom˘ch
problémÛ a zájmÛ (opaãnû V. Pavlíãek – viz v˘‰e). Pojem vefiejn˘ zájem je pojmem ne-
urãit˘m a teoreticky ponûkud sporn˘m. Z hlediska pfiístupÛ libertariánsk˘ch a ãásti
proudu ekonomické anal˘zy práva totiÏ v zásadû Ïádn˘ vefiejn˘ zájem neexistuje, neboÈ
existují pouze zájmy jednotlivcÛ a jejich skupin, jeÏ se pfiípadnû mohou rétoricky opírat
o tvrzení koincidence se zájmem vefiejn˘m, av‰ak vlastnû jen kvÛli usnadnûní „dob˘vá-
ní renty“. Z tohoto hlediska je vefiejn˘ zájem jen partikulárnû uÏiteãnou fikcí, podobnû
jako odvolávky na obecnou vÛli apod.

21. Pomineme-li v‰ak tento krajní pfiístup, je zfiejmé, Ïe s vefiejn˘m zájmem pracuje
napfi. sama Listina, kdyÏ v klauzulích umoÏÀujících omezení základních práv (salvator-
ní klauzule) podává v˘ãty pfiíkladÛ vefiejného zájmu, jenÏ mÛÏe pfieváÏit nad rozsahem
toho ãi onoho základního práva nebo svobody. Explicitnû se vefiejn˘ zájem uvádí jako
podmínka vyvlastnûní v ãl. 11. V tomto ohledu ostatnû princip proporcionality cílí jed-
nak ke stfietÛm základních práv vzájemnû, jednak ke stfietu základního práva s vefiejn˘m
zájmem, resp. vefiejn˘mi dobry. ZpochybÀuje tak tehdy zfiejmû nespornou doktrínu pr-
vorepublikovou, dle níÏ soukromé zájmy jsou bez dal‰ího „niÏ‰í“ neÏ zájmy svazÛ územ-
ní samosprávy, mezi nimiÏ svazem nejvy‰‰ím je stát (Hoetzel, s. 492; ve velmi po-
dobném duchu psal ostatnû uÏ J. PraÏák v ãlánku „K právnické povaze vyvlastnûní“
v Právníku z roku 1874). Ústavní soud v návaznosti na F. A. Hayeka povaÏuje vefiejn˘ zájem
za synonymum zájmu obecného ãi obecnû prospû‰ného, od nûjÏ odli‰uje zájmy kolektivní,
partikulární; smûfiuje tedy k prospûchu celku (napfi. nález I. ÚS 198/95, pfiípadnû nález
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Pl. ÚS 24/04). âeskoslovensk˘ Nejvy‰‰í správní soud shledal, Ïe „vefiejn˘ zájem je dán,
podniká-li se dílo za tím úãelem, aby bylo vyhovûno Ïivotním potfiebám nûjakého ‰ir‰ího
celku, státního, územního, sociálního a p.“, pfiiãemÏ vefiejné zájmy jsou relativní a hierar-
chizovatelné (Hoetzel, s. 493). Sledování vefiejného zájmu je rovnûÏ souãástí správní pra-
xe, v mezních pfiípadech se o vefiejn˘ zájem na zachování státu opírá i tzv. nouzové právo
státní. Nás tu v‰ak zajímá právû jen indikace odli‰nosti oproti zájmu soukromému.

22. Petiãní zákon váÏe na vûci vefiejného nebo jiného spoleãného zájmu pÛsobnost
adresátÛ petic, na coÏ navazuje postoupení petice orgánu vûcnû pfiíslu‰nému, pokud se
adresát petice takov˘m b˘t necítí. Smyslu petiãního práva odpovídá, aby adresáti peticí
byli schopni realizovat to, k ãemuÏ jsou vyz˘váni. To nûkdy b˘vá problém u peticí adre-
sovan˘ch komorám Parlamentu, jeÏ mohou petentÛm poskytnout sluchu, nemohou v‰ak
zasahovat do územních ãi stavebních fiízení, coÏ jsou pfiíklady pomûrnû hojnû se vysky-
tujících peticí (viz níÏe). Jinak ov‰em zasílání peticí Parlamentu posiluje jeho kontrolní
funkci vÛãi v˘konné moci, o jejíchÏ pfiípadn˘ch pfiehmatech je touto cestou informován
(pro nûmecké pomûry Brenner, s. 2084).

23. Pokud jde o adresáty peticí, mají jimi b˘t státní orgány a orgány územní samosprá-
vy, nikoliv právnické osoby soukromého práva (usnesení II. ÚS 350/04). Prostfiednictvím
orgánu jedná ten, kdo sám jednat nemÛÏe, jelikoÏ je fikcí, majetkovou podstatou ãi soubo-
rem fyzick˘ch osob, typicky tedy právnická osoba. Státní orgány jsou Ústavou ãi zákonem
zfiízen˘mi nositeli vrchnostenské moci státu; patfií k nim Parlament, prezident republiky,
vláda, ministerstva a jiné správní úfiady, soudy, Nejvy‰‰í kontrolní úfiad, ale i ponûkud spe-
cifická âeská národní banka. Státními orgány stricto sensu nebudou rÛzné vefiejnoprávní
fondy, ale ani pomocné úfiady typu kanceláfií parlamentních komor nebo prezidenta repub-
liky. Vzhledem k povaze petiãního práva v‰ak zfiejmû není dÛvodu ãinit z nich subjekty za-
povûzené; vyjmou-li se z dosahu petiãního práva, naloÏí s peticí jako s jin˘m podnûtem.
Petiãní zákon nadto ve svém § 8 tenduje ke koncepci materiální, resp. funkcionální, kdyÏ
za státní orgán povaÏuje i právnickou osobu, jíÏ byla svûfiena pÛsobnost státního orgánu. To
odpovídá pfiístupu nûmeckému, kter˘ jako adresáta petice pfiipou‰tí i soukromoprávní oso-
bu, na niÏ byly delegovány úkoly vefiejné moci (Jarass; Pieroth, s. 485), ov‰em pfii rozdílu
ústavní dikce („pfiíslu‰né orgány“ versus „státní orgány“). Nakonec tak bude zfiejmû zále-
Ïet na vyhodnocení intenzity procesu privatizace vefiejné správy.

24. Velmi podobnû by mûlo b˘t nahlíÏeno na orgány územní samosprávy. DÛslednû
vzato by mûlo jít o orgány subjektÛ územní samosprávy, tedy pfiedev‰ím o zastupitelstva
obcí a krajÛ, jeÏ podle ãl. 101 odst. 1 a 2 Ústavy tyto dva typy subjektÛ územní samo-
správy spravují. Obecní zfiízení vedle zastupitelstva obce zmiÀuje také radu obce, staros-
tu a obecní úfiad, krajské zfiízení mluví o radû, hejtmanovi a krajském úfiadu. Ve v‰ech
pfiípadech jde o orgány subjektÛ územní samosprávy, kter˘m mÛÏe b˘t petice adresová-
na. K odmítnutí petice by v‰ak nemûlo vést pouhé její adresování obci ãi kraji, a to
i s pfiihlédnutím k novûj‰í dikci Ústavy oproti Listinû (nicménû Pavlíãek 2002, s. 192, za
orgány územní samosprávy povaÏuje právû obce a vy‰‰í územní samosprávné celky). In-
terpretace by mûla b˘t in favorem pro libertate.

25. Zatímco zákon provádûjící pfiedchozí ústavní úpravu ve svém § 5 upravuje po-
vinnost státního orgánu – adresáta petici pfiijmout a vyrozumût petenta o zpÛsobu jejího
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