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Obsah
p Úvodníustanovení(s 1 - s 6)
p Spo|ečná
(s 7 - s 10)
ustanovení

óc

ZAKON
ze dne 27. března 1990
o práVupetičním
socia|istické
republikyse usneslona tomtozákoně:
Československé
Federálníshromáždění

Úvodní ustanovení
Á1

ve věcech veřejnéhonebo jiného
(1) Každýmá právo sám nebo spoleóně s jinými obracetse na státníorgány se Žádostmi,návrhy a stížnostmi
těchtoorgánů(dá|ejen,'petice'').
zájmu,Kerépatřído působnosti
spo|eěného
(2) Právnickéosoby mohoutoto pÉvovykonáVat,je-|ito v souladu s cílijejich ěinnosti.
(3) Peticíse nesmízasahovatdo nezáVislostisoudu.
(4) Pe6ce nesmívyzývat k porušováníústavya zákonů,popíránínebo omezováníosobních,po|iiiclcýchnebo jiných práv občanůpro jejich národnost,
z těchto
vyznánÍa sociálnípostavení,nebo k rozněcovánínenávistia nesnášenlivosti
nebo jinésmýšlení,
náboženské
rasu, půvód,politické
ňoh|aví,
důvodů,
anebok nási|ínebo hrubénes|ušnosti.
petióníhoprávanesmíbýt nikomubráněno.Výkontohotopráva nesmíbýtnikomuna újmu.
Ve \^ikonu
Petičnívýbor
pod ni, doruěenípeticestátnímuorgánuajednánís nímmohouoběanévyfuořitpetiěnívýbor.
(,|)K sestavenípetice,opatřenípodpisůobčanů
t4ýbor
(2)Peiiční
neníprávnickouosobou.
peiičního
(3) Č|enové
výborujsou povinniurčitosobu starší1B let, Kerá je bude zastupovatve styku se státnímiorgány.
S h r o m a ž d , o v á n íp o d p i s ů p o d p e t i c i
zákonu,vyzývatobóany,aby peticisvým po.dpisempodpoři|i.K podpisupod
(1) oběan nebo petiěnívýbormůžekaždýmzpůsobem,Keý neodporu'je
aby se s obsahempeticepřed podpisemřádně seznámi|.K podpisunesmíbýt
péticioučanuveáe svéjméno,přijmenía byd|iště.
Musíbýt umožněno,
žádnýmzpůsobemnucen.
(2) Pokud podpisovéarchy neobsahujítext petice,musíbýt oznaóeny tak, aby bytozřejmé,jaká petice má být podpisypodpořena;dá|e na nich musíbýi
toho, kdo je oprávněnčlenypetičního
a bydtiště
tóho, kdo peticisestavi|,nebo jméno,příjmení
a byd|iště
ýboru v tétověci
ůvedenojméno,příjmení
zastupovat.
(3) K úóéluuvedenémuv odstavci 1 mohou být petice a podpisovéarchy vystaveny téŽna místechpřístupnýchveřejnosti' K tomu nenítřeba povo|ení
pořádku.
veřejného
a jinýchvozide|a k rušení
státnihoorgánu,nesmívšakdojítk omezeníprovozumotorouých
(4) Shromažďov{nímpodpisůna mísiěpňstupnémveřejnostimůžebý pověřena osoba, Kerá dosáhla věku 16 |et.
P o d á n í a v y ř í z e n íp e t i c e
rlýbor,uvedouse jména,
toho,kdo ji podává;podává.|ipeticipetiční
a byd|iště
('|)Peticemusíbýt písemnáa musíbýt pod ní uvedenojméno,příjmení
přijmenía byd|ištěVšechč|enů
výborua jméno,příjmenía byd|ištětoho, kdo je oprávněn členyýboru V tétoVěci zastupovat.
státnímu
peticido 5 dnůpostoupípříslušnému
(2) siatníorgán,jemužje peticeadresována,je povinenji přijmout.NepatříJivěc do jeho působnostÍ,
orgánu a uvědomío tom toho,kdo petici podal.
(3) státníorgán,Kený peticipřija|,je povinenjejíobsah posoudita do 30 dnůpísemněodpověděttomu,kdo ji poda|anebotomu,kdo zastupujeěleny
petiěníhoýboru. V odpovědiuvede stanoviskok obsahu petice a způsobjejíhovyřízení.
ts

Vzešla-lipeticezeshromáždění,í}p|aiíproniustanovenť51,2a5tohotozákonastím,Žemusíbýtuvedeno,zjakéhoshromážděnívzeš|aajakby
výboremse rozumísvolavatelshromáždění.
shromážděním
schvá|enaipeiičním

S p o I e č n áu s t a n o v e n í
jednacíchřádech neboobdobnýchpředpisech'
projednávání
ve srných
a vyřizovánípeticíjim adresovaných
státníorgányupravízpůsobpňjímání,
ir

státníhoorgánusvěřena'
osoby,jimŽby|apůsobnost
Pokudse v tomtozákoně m|uvío státníchorgánech'rozumíse tími právnické
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AA

a
neplatípro přijímání
oznámenía podnětů
právníchpředpisůupravující
a vyřzovánístíŽností,
řízenípřed státnímiorgánya přijímánÍ
Ustanoveníjiných
vyřizovánípeticípodIeiohotozákona.

s10
dnemvyh|ášení.
Tentozákon nabýváúčinnosti
Havelv. r.
Dubčekv. r'
Ča|fav' r.
Poznámky pod čarou
,|

zákon č.84/199oSb., o právu shromažd'ovacím
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