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Posouzení podání nazvaného „Investice do Vysočina arény ve stovkách milionů?“ 
 
 
Úvod: 

Dne 14.06.2021 bylo Městskému úřadu Nové Město na Moravě doručeno podání nazvané 
„Investice do Vysočina arény ve stovkách milionů?“ (dále jen „podání“), které obsahovalo žádost, 
aby „město Nové Město na Moravě jako vlastník dotčených pozemků narovnalo vztahy mezi 
městem, veřejností a Sportovním klubem Nového Města na Moravě a neupřednostnilo rozsáhlou 
přestavbu Vysočina arény na úkor jiných potřeb občanů“. 

Jak vyplývalo z textu podání, má se jednat o petici podle ust. § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu 
petičním, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „petiční zákon“). 
 
 
Petice a její náležitosti: 

Dle ust. Čl. 18 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené zákonem č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 
Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle ust. § 1 odst. 1 petičního zákona má každý právo obracet se sám nebo 
společně s jinými na státní orgány a orgány územní samosprávy se žádostmi, návrhy a stížnostmi 
ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, který patří do působnosti těchto orgánů. 
 
Aby bylo možno považovat určité podání za petici ve smyslu ust. § 1 odst. 1 petičního zákona, 
musí toto podání splňovat náležitosti stanovené petičním zákonem. 
 
Podle ust. § 5 odst. 1 a 2 petičního zákona musí mít petice tyto obligatorní náležitosti: 

 1)  musí mít písemnou formu, 
 2)  musí v ní být uveden adresát petice, 
 3)  musí obsahovat text petice, 
 4)  musí být sestavena předepsaným způsobem a musí v ní být uvedeno jméno, příjmení 

a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici 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. 

 
Ad 1) Dle ust. § 5 odst. 1 petičního zákona musí mít petice písemnou formu. Pokud by bylo podání 
učiněno v jiné než písemné formě, nemohlo by být považováno za petici ve smyslu petičního 
zákona. 
 
Ad 2) Petice musí být vždy určena konkrétnímu státnímu orgánu či orgánu územního 
samosprávného celku, musí z ní jasně vyplývat, komu, kterému orgánu má být předána, který 
orgán je povinen ji přijmout a zabývat se jí. 
 
Ad 3) Obsahem petice mohou být žádosti, návrhy či stížnosti ve věcech veřejného zájmu nebo 
jiného společného zájmu osob, které petici sepsaly. Peticí nesmí být zasahováno do nezávislosti 
soudu a nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, 
politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné 
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smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti 
a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti. 

Z obsahu petice musí být vždy zřejmé, zda proti něčemu směřuje nebo je jí naopak něco 
podporováno a z jakého důvodu, a co je peticí požadováno. 
 
Ad 4)  Petice může být sestavena buď jednou osobou samostatně, nebo k jejímu sestavení, 
opatření podpisů občanů pod ni, k jejímu doručení příslušnému orgánu a k jednání s ním mohou 
občané v souladu s ust. § 3 odst. 1 petičního zákona vytvořit petiční výbor. Petice pak musí vždy 
obsahovat alespoň základní údaje umožňující identifikaci osob, které tuto petici sestavily, 
a v případě, že je petice sestavena petičním výborem, údaje umožňující identifikaci osoby, která je 
oprávněna členy petičního výboru zastupovat.  
 
Nepovinnou přílohou petice jsou tzv. podpisové archy obsahující podpisy občanů tuto petici 
podporujících. V ust. § 4 odst. 1 a 2 petičního zákona jsou pak stanoveny náležitosti těchto 
podpisových archů, a to: 

1)  text petice nebo takové označení, z něhož je zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena a 

2)  jméno, příjmení, bydliště a podpis občanů, kteří petici podpořili. 
 
 
Posouzení doručeného podání: 

Výše uvedené podání doručené Městskému úřadu Nové Město na Moravě dne 14.06.2021 
splňuje náležitosti petice stanovené ust. § 3 a ust. § 5 odst. 1 petičního zákona. 
 
Podání bylo adresováno Městskému úřadu Nové Město na Moravě. Obsahem tohoto podání pak 
byla záležitost spadající do samostatné působnosti. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tak musí být toto podání projednáno Radou města Nové 
Město na Moravě, popřípadě Zastupitelstvem města Nové Město na Moravě, dle toho, který výše 
uvedený orgán je příslušný k projednání a rozhodnutí záležitosti, které se toto podání týká.  
 
Podání bylo sestaveno a podáno petičním výborem a obsahovalo jméno, příjmení a bydliště všech 
členů petičního výboru a rovněž jméno, příjmení a bydliště osoby, která je oprávněna členy 
petičního výboru v této věci zastupovat. 
 
Podání odkazuje, a jsou k němu připojeny podpisové archy splňující požadavky stanovené ust. § 4 
odst. 1 petičního zákona. Petiční archy obsahují celkem 1374 podpisů, z toho 666 podpisů osob 
s bydlištěm v Novém Městě na Moravě (občanů Nové Město na Moravě). 
 
Jelikož však podpisové archy jsou, jak je již výše uvedeno, pouze nepovinnou přílohou petice, 
nemá skutečnost, kdo podpisové archy podepsal, vliv na posouzení samotného podání. 
 
 
Závěr: 

Vzhledem k výše uvedenému tedy předložené podání je peticí ve smyslu ust. § 1 odst. 1 
petičního zákona a při jeho vyřizování se uplatní postup tímto zákonem stanovený. 

 
Podle ust. § 5 odst. 3 petičního zákona orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit 
a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního 
výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že se současně jedná o petici, která směřuje do samostatné působnosti 
města Nové Město na Moravě, je při jejím vyřizování nezbytné postupovat rovněž podle 
příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, podle jehož ust. § 16 odst. 2 písm. g) má občan obce, který dosáhl věku 18 let, právo 
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požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo 
zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce (v případě Nového 
Města na Moravě se jedná o 50 občanů), musí být projednána na jejich zasedání nejpozději 
do 60 dnů; jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů. Zákon o obcích však 
výslovně neupravuje způsob, jímž má být toto právo uplatněno, ani náležitosti takového podání 
(žádosti). Forma petice je tedy formou přípustnou. 
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