
PETICE 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod  

a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 

za zachování samostatnosti Střední průmyslové školy zeměměřické,  

Pod Táborem 300, Praha 9 

Magistrát hl. m. Prahy 

Mariánské nám. 2 

110 01 Praha 1 

 

Primátorovi, radě a zastupitelstvu hlavního města Prahy. 

My, níže podepsaní, požadujeme zachování samostatnosti Střední průmyslové školy zeměměřické, Pod Táborem 300, Praha 

9 (dále jen „SPŠZ“). V rámci tzv. optimalizace školství v ČR reálně hrozí její sloučení se Střední průmyslovou školou stavební Josefa 

Gočára, Družstevní ochoz 1659/3, Praha 4.  

Jsme přesvědčeni, že instituce s 60tiletou tradicí má právo na svou další samostatnou existenci. Důvodů pro zachování 

samostatnosti Střední průmyslové školy zeměměřické a pro setrvání školy ve stávající lokalitě je skutečně mnoho. 

Jedná se o jedinou samostatnou školu tohoto druhu v České republice. Jde o tradiční školu, která dlouhodobě vykazuje 

vynikající výsledky výchovně-vzdělávacího procesu. Na vysoké školy je přijata většina studentů, kteří projeví zájem dále se 

vzdělávat, celková úspěšnost vykonání maturitní zkoušky (profilová i společná část) je vysoká, materiální vybavení školy měřicími 

geodetickými přístroji v návaznosti na několik desetiletí budované zázemí pro praktickou výuku v okolí školy je vynikající, v okolí 

školy vybudovaná bodová pole pro odbornou praxi, pedagogický sbor má vysokou odbornost a erudici, atd.  

Velká většina absolventů nachází uplatnění v klíčovém ústředním orgánu státní správy, kterým resort ČÚZK nesporně se 

svou správou Katastru nemovitostí (ISKN) a Registrem územní identifikace adres a nemovitostí (RUAIN) je. 

Jedinečné postavení mezi průmyslovými školami potvrzuje i fakt, že Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR 

pověřilo prostřednictvím Národním ústavu odborného vzdělávání právě SPŠZ vypracováním Rámcového vzdělávacího programu 

(RVP) pro obor vzdělávání 36-46-M/01Geodézie a katastr nemovitostí, který tato v roce 2009 dokončila. Již v roce 2010 vznikl i 

nový školní vzdělávací program (ŠVP), který přímo z RVP vychází. 

Pokud by byly optimalizací narušeny materiální a personální podmínky školy a zázemí pro praktickou výuku, a k tomuto 

negativnímu vlivu by zcela jistě došlo, vážně hrozí situace, kdy úroveň zajištění kvalitní odborné přípravy žáků výrazně poklesne. 

Stav, kdy postupně zanikají obory geodézie a katastr nemovitostí při stavebních středních průmyslových školách, je 

způsoben především nepříznivým demografickým vývojem a odčerpáváním žáků s vyšším studijním potenciálem víceletými 

gymnázii. O to naléhavěji se ukazuje potřeba udržet tento obor na samostatné specializované škole. Za vhodnější považujeme sloučení 

dvou stavebních průmyslových škol, a to především vzhledem k jejich příbuzným studijním oborům a obdobným požadavkům na 

vybavení školy. Výuka oboru Geodézie a katastr nemovitostí (zeměměřictví) vyžaduje specifické zázemí a podmínky s jinými obory 

obtížně slučitelné. 

K udržení kvalitních podmínek pro vzdělávání a výchovu nových odborníků v oblasti geodézie, katastru nemovitostí, 

kartografie a fotogrammetrie a k rozvoji těchto odvětví zeměměřictví, považujeme za zcela nezbytné zachovat samostatnost Střední 

průmyslové školy zeměměřické jako takové. 

Děkujeme. 

Za petiční výbor: 

Petr Souček, Ing., Ph.D., Mírová 3/90, 103 00  Praha 10 – Kolovraty  

Vratislav Filler, Ing., Ph.D., Křejpského 1529/3, 149 00  Praha – Chodov  

Radek Hampl, Ing., Bc., Ph.D., Stromovka 1434, 407 47  Varnsdorf 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:  kterýkoliv člen petičního výboru. 

Adresa pro doručování:  Vratislav Filler, Ing., Ph.D., Křejpského 1529/3, 149 00  Praha – Chodov  



Podpisový arch k petici 

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.  

Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice za zachování samostatnosti 

Střední průmyslové školy zeměměřické, Pod Táborem 300, Praha 9. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou 

citace z petičního zákona.  

Za petiční výbor:  

Petr Souček, Ing., Ph.D., Mírová 3/90, 103 00 Praha 10 – Kolovraty 

Vratislav Filler, Ing., Ph.D., Křejpského 1529/3, 149 00  Praha – Chodov  

Radek Hampl, Ing., Bc., Ph.D., Stromovka 1434, 407 47  Varnsdorf 

 

Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo) Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Příloha - Listina základních práv a svobod 

Čl. 18 

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo 

s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. 

Příloha - zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním 

Úvodní ustanovení 

§ 1 

(1) 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 (dále jen 

"petice"). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku) 

§ 2 

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.  

§ 3 

Petiční výbor 

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním 

mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud 

jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem) 

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se 

státními orgány.  

§ 4 

Shromažďování podpisů pod petici 

(1) 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 s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem 

nucen. 

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má 

být podpisy podpořena; 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 věci zastupovat. 

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech 

přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu 

motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku. 

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 

16 let.  

§ 5 

Podání a vyřízení petice 
(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní 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.  

(2) Státní orgán, jemuž 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. 

(3) Státní 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.  

Společná ustanovení 

§ 9 
Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování 

stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.  


