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TEXT NOVELIZOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

 

Změna petičního zákona 

 

§ 6a 

 

(1) Ministerstvo vnitra umožní využít k sestavení petice, opatření podpisů občanů 

pod ni a doručení petice státnímu orgánu portál veřejné správy. 

 

(2) Úlohu podpisu občana pod peticí plní v portálu veřejné správy přístup občana 

se zaručenou identitou s následným potvrzením prohlášení o podpoře petice občanem. 

 

 

Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 

 

§ 113  

 

Petice 

  

 (1) Petice adresované Sněmovně, jejím orgánům a funkcionářům, k jejichž sestavení, 

opatření podpisů pod ně, doručení Sněmovně a jednání se Sněmovnou byl vytvořen 

petiční výbor podle petičního zákona14), se doručí petičnímu výboru. Ten posoudí, zda podání 

splňuje náležitosti stanovené petičním zákonem.14) Nepřísluší-li vyřízení petice petičnímu 

výboru, postoupí petiční výbor její stejnopis orgánu Sněmovny, kterému vyřízení petice věcně 

náleží. 

 

(2) Petice adresované Sněmovně, jejím orgánům a funkcionářům, které nejsou 

uvedeny v odstavci 1, se doručí orgánu Sněmovny, kterému vyřízení petice věcně náleží. 

Ten posoudí, zda podání splňuje náležitosti stanovené petičním zákonem, a předá jeho 

stejnopis petičnímu výboru. 

 

 (2) (3) Věcně příslušný orgán Sněmovny rozhodne, zda vyslechne pisatele petice nebo 

toho, kdo zastupuje členy petičního výboru podle petičního zákona, a zda o obsahu petice 

uvědomí příslušného člena vlády, popřípadě vedoucího jiného správního úřadu nebo 

představitele územní samosprávy.  

  

 (3) (4) Po provedeném šetření věcně příslušný orgán Sněmovny vyrozumí toho, kdo 

petici podal. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsobu jejího vyřízení. Stejnopis 

odpovědi předá petičnímu výboru.  

  

 (4) (5) O přijatých peticích, jejich obsahu a způsobu vyřízení předkládá petiční výbor 

Sněmovně zprávy. Ve zprávě zejména uvede, kdo petice podal, kdy byly doručeny, čeho se 

týkaly a jak, kdy a kým byly projednány a vyřízeny. Nestanoví-li Sněmovna jinak, předloží 

výbor takovou zprávu nejpozději do 15. srpna za první pololetí běžného roku a do 15. února za 

druhé pololetí předchozího kalendářního roku.  

  

 (5) (6) Zprávu o obsahu a způsobu vyřizování, popřípadě vyřízení peticí si může 

Sněmovna vyžádat od petičního výboru kdykoli. 
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