Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu
a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR obdržela v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014
celkem 18 petic. Na 7 209 petičních arších se podepsalo 92 644 občanů. Prostřednictvím internetu
se připojilo k peticím 36 487 občanů.
Největší počet podpisů - 42 554 - byl shromážděn k návrhu zákona o Národním parku
Šumava. Petenti požadovali, aby senátní návrh zákona byl zamítnut. Velký počet občanů - 24 520 nesouhlasil s přiznáním výkonu zvláštních práv náboženské organizaci Ústředí muslimských obcí.
Závažnou petiční akcí v tomto období byla petice za odvoz veškeré munice a nebezpečného
materiálu z areálu bývalých vojenských skladů v katastru obcí Vlachovice a Vrbětice.
Při vyřizování petic se postupuje dle zákona 85/1990 Sb., o právu petičním a zákona č.
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Petiční výbor,
kterému jsou vždy doručeny veškeré petice adresované Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR,
posoudí, zda se jedná o petici a zda tato obsahuje veškeré náležitosti. Vyřizování petic se dále řídí
Zásadami petičního výboru pro vyřizování petic doručených Poslanecké sněmovně a jejím
orgánům, které byly pro VII. volební období schváleny dne 10. prosince 2013.
Veškeré petice adresované Poslanecké sněmovně projednává petiční výbor, který rozhodne
o dalším postupu vyřízení došlé petice. Petiční výbor uspořádá vždy veřejné slyšení k peticím s více
než 10 000 podpisy. Takový počet podpisů v tomto pololetí splnily 3 petice. Veřejné slyšení může
být také uspořádáno, jestliže jde o petici celospolečenského významu, jedná-li se o závažné
společenské téma nebo pokládá-li to výbor za vhodné. Za sledované období se konala čtyři veřejná
slyšení. Jejich tématem byl Národní park Šumava, Ústředí muslimských obcí v ČR, muniční sklad
na Zlínsku a sestavování kandidátních listin pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy.
Petiční výbor rozhoduje o postoupení petice k vyřízení nebo využití jiným výborům, do
jejichž kompetence spadá předmět došlé petice. Petice, které požadují změnu či doplnění zákona
nebo přijetí nové právní úpravy, jsou předávány k informaci všem parlamentním poslaneckým
klubům, aby mohly zvážit, zda a které náměty využijí pro svoji zákonodárnou iniciativu. Jsou
rovněž zasílány odpovědnému ministru vlády, aby podnět mohl být posouzen, případně využit a
zapracován do vládní předlohy již na ministerstvu. O významnějších a také početnějších peticích
jsou všichni poslanci informováni přímo na schůzi Poslanecké sněmovny.
Program evidence petic byl vypracován v informačním systému Poslanecké sněmovny
Parlamentu a je k dispozici všem poslancům a výborům Parlamentu. Evidence je realizována
v prostředí IBM Notes s uvedením, kdo petici podal, kdy byla doručena, čeho se týkala, jak, kdy a
kým byla projednána a vyřízena. Program lze využít nejen pro evidenci petic, ale i ke sledování
pohybu jednotlivých dokumentů, stavu zpracování, k dotazům na jednotlivé dokumenty a selekci
dokumentů dle různých klíčů. V informačním systému jsou též přehledně řazené měsíční a pololetní
zprávy tak, jak jsou projednávány petičním výborem.
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Počet došlých a vyřízených petic podle jednotlivých výborů je přiložen v tabulce č. 1.
Obsah petic je zachycen v tabulce č. 2, ve které se zároveň uvádí počet peticí a podpisů.
V tomto přehledu jsou petice tříděny podle klasifikačních znaků přebíraných v tezauru
Eurovoc, které vyjadřují hlavní téma petice. Každý klasifikační znak obsahuje číslo, které
slouží pro jeho přesnou identifikaci a systematické členění seznamu petic.

Tematické zaměření jednotlivých petic a jejich vyřízení
Pod „Petici za dobrý zákon o Národním parku Šumava“ se podepsalo celkem 42 554
občanů. Dalších 8 387 osob se k petici připojilo prostřednictvím internetu. Petenti požadovali,
aby hlavním cílem národního parku byla ochrana přírody, zachování současné rozlohy území
ponechaného přírodě tj. 30 % národního parku, postupné rozšíření na 50 % do roku 2030 a
omezení další výstavby, aby nezničila šumavskou krajinu. V září 2014 bylo k této petici
uspořádáno veřejné slyšení. Zástupci petentů zdůraznili, že zájem ochrany přírody musí být v
Národním parku Šumava nadřazen všem ostatním zájmům. Na veřejném slyšení zaznělo
mnoho argumentů proti navržené úpravě, ale i opačné argumenty, proč je třeba speciální
zákon o Šumavě. Na 19. schůzi Poslanecké sněmovny byl senátní návrh zákona (sněmovní
tisk 250) v l. čtení zamítnut.
Veřejné projednání petice proti přiznání výkonu zvláštních práv náboženské
organizaci Ústředí muslimských obcí bylo uspořádáno v rámci 10. schůze petičního výboru.
Petici podpořilo 24 520 občanů. Petenti požadovali přezkoumání, zda ÚMO splňuje
podmínky pro přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv. Zástupce petentů uvedl hlavní
důvody, pro které by Ústředí muslimských obcí nemělo získat zvláštní práva podle zákona
o církvích a náboženských společnostech. Náměstkyně ministra kultury informovala o právní
úpravě, která je v zákoně o církvích a náboženských společnostech, a jakým způsobem
probíhá registrace. Podle jejího sdělení Ústředí muslimských obcí žádost o přiznání zvláštních
práv nepodalo, a ani v současné době nesplňuje zákonné podmínky pro registraci. Poslanci se
tomuto tématu budou ještě znovu věnovat.
Za podporu alternativních forem předškolní výchovy a za záchranu lesních mateřských
školek se ve dvou peticích vyslovilo prostřednictvím internetu celkem 26 662 osob. Občané
se vyjadřovali k rizikům zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a
požadovali, aby Sněmovna přijala veto prezidenta a umožnila tak přepracování zákona.
Sněmovna veto prezidenta přehlasovala a setrvala na původním návrhu zákona. Zákon byl
vyhlášen 14. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 105 pod číslem 247/2014 Sb. Na pořad 25.
schůze Poslanecké sněmovny v lednu 2015 je zařazen poslanecký návrh zákon o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině (sněmovní tisk č. 366). Tato novela by měla vyřešit
situaci kolem lesních školek.
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Svaz měst a obcí předal petičnímu výboru petici (kopie archů s 11 524 podpisy, další
kopie předána zároveň Senátu a originály vládě), ve které požadoval řešení veřejného pořádku
a sociálních záležitostí. Petenti chtějí například rychlejší a důslednější postižitelnost trestných
činů a přestupků, důrazné řešení narůstající drogové problematiky, urychlené dokončení prací
na Centrálním registru přestupků, schválení novely zákona o odpadech, která by zpřísnila
podmínky výkupu železa a barevných kovů. Petiční výbor požádal o stanovisko ministryni
spravedlnosti, ministryni práce a sociálních věcí a ministra vnitra. K této petici bude
uspořádáno veřejné slyšení.
Kritické připomínky k sestavení kandidátních listin pro říjnové volby 2014 do
Zastupitelstva hl. m. Prahy vyslovilo 10 812 osob. Petenti požadovali odstoupení trestně
stíhaných a obžalovaných pražských politiků z funkcí a z kandidátních listin pro říjnové
volby 2014, okamžité odstoupení všech pražských politiků navázaných na kmotry, developery
a oligarchy z kandidátních listin, vyšetření a potrestání viníků zdržení a prodražení výstavby
tunelu Blanka, karty Pražana Opencard a dalších „tunelů“. V rámci 11. schůze petičního
výboru proběhlo veřejné slyšení, při kterém zástupce petentů seznámil poslance s požadavky
signatářů. V následné diskusi se poslanci požadavky zabývali a vysvětlili právní možnosti
řešení požadavků petentů.
Novelu zákona o registrovaném partnerství podpořilo 8 925 petentů. Návrh poslanců
(sněmovní tisk 320) by měl umožnit osvojení dítěte partnera či partnerky druhým,
nebiologickým rodičem v rámci registrovaného partnerství.
Petiční výbor uspořádal v lednu 2015 veřejné slyšení k petici za odvoz nebezpečného
materiálu z areálu bývalých vojenských skladů v katastru obcí Vlachovice a Vrbětice, pod
kterou se podepsalo 1 259 občanů, další podpisové archy s 4 981 podpisem byly předány při
jednání. Občané tak reagovali na výbuch muničního skladu, ke kterému došlo dne 16. 10.
2014. Protestovali proti dalšímu skladování munice v areálu ve Vrběticích na Zlínsku a
požadovali odpovědi na své konkrétní otázky. Po podrobném projednání petiční výbor přijal
usnesení č. 78 a pověřil zpravodaje K. Fiedlera, aby s usnesením seznámil Poslaneckou
sněmovnu. Situace ohledně muničního skladu ve Vrběticích je předmětem 24. schůze
Poslanecké sněmovny.
Občané města Duchcova svými 1 189 podpisy požadovali efektivní řešení obtížných
sociálních situací tak, aby byla zajištěna všem občanům bezpečnost a důstojné životní
podmínky. Petice duchcovských občanů se týkala např. zamezení zneužívání sociálních
dávek, povinné školní docházky a efektivního čerpání dotací. Dále petenti žádali zajištění
tvrdého postihu jakéhokoliv projevu rasismu. Petiční výbor ve své odpovědi petenty ujistil, že
problémy uvedené v petici jsou řešeny odpovědnými orgány a výbor se se jimi bude také
dále zabývat.
Petiční výbor projednal protest proti umístění busty Karla Kryla v budově Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, ke kterému se připojilo prostřednictvím internetu 1 114 občanů.
Bustu k vystavení nabídl její autor pan Monhart. Nabídka byla učiněna v souvislosti s
výročím narození a úmrtí Karla Kryla. Bysta byla vystavena v prostorách určených pro
výstavy uměleckých děl - tzv. Atriu.
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V petici s 1 089 podpisy petenti požadovali úpravu novely zákona o pomoci v hmotné
nouzi (sněmovní tisk 256) tak, aby doplatek na bydlení nebyl zneužíván provozovateli
ubytoven. Nesouhlasné stanovisko s postupem státních orgánů ČR ve věci problematiky
sociálně slabých vrstev vyjádřilo dalších 469 petentů, kteří žádali státní orgány ČR, aby
bezodkladně vyřešily ubytování sociálně slabých osob. Téma sociálního bydlení a pomoc
lidem v hmotné nouzi je závažné a poslanci se jím opakovaně zabývali. Novela zákona
o pomoci v hmotné nouzi byla schválena; zákon byl vyhlášen 19. 11. 2014 ve Sbírce zákonů
v částce 107 pod číslem 252/2014 Sb.
Protest občanů obce Církvice a okolních obcí proti nadměrnému hluku z provozu
armádního letiště 21. základny taktického letectva v Čáslavi podpořilo 726 osob. Petice byla
prověřena ministrem obrany, který neshledal na straně provozovatele letiště pochybení. Podle
stanoviska ministra jsou stanovené normy a předpisy dodržovány, se starosty dotčených obcí
jsou dojednávány konkrétní termíny nácviků. Přesto se budou hledat další opatření, která by
vedla ke snížení hlukové zátěže.
Vybudování odbočovacích pruhů na křižovatce silnic Hradec Králové - Dohalice Hořice - Čistěves podpořilo 997 petentů. Vzhledem k nárůstu silničního provozu se obyvatelé
obávají vážných dopravních nehod v tomto úseku. Řešení požadavku petentů je především
v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic ČR a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Na
základě jednání je už dán příslib na rozšíření křižovatky a přidání odbočovacího pruhu na jaře
2015.
Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy podala prostřednictvím internetu
(231 podpisů) petici týkající se odborné kvalifikace v oboru taneční pedagogiky. Petenti
požadují podpořit vysokoškolské vzdělání pedagogů a zavedení oboru taneční a pohybové
výchovy. Petiční výbor požádal ministra školství, mládeže a tělovýchovy o stanovisko
k tomuto požadavku.
Požadavky na úpravu zákona o sociálních službách podpořilo 98 osob. Dalších 93
osob se k petici připojilo přes internet. Petenti žádají, aby zákon o sociálních službách byl
změněn tak, aby byla nastavena objektivní kritéria pro posuzování stupně nezávislosti osob a
upravena výše příspěvku. Petiční výbor si vyžádal stanovisko ministryně práce a sociálních
věcí. Rovněž si vyžádal informaci, zda v rámci připravované velké novely zákona
o sociálních službách se uvažuje o změně výše a způsobu posuzování stupně závislosti osob,
které žádají o příspěvek na péči. Podle sdělení ministryně změna způsobu posuzování stupně
nezávislosti nezhoršila situaci osob se zdravotním postižením jako celku, což dokládá
vzrůstající tendence výdajů na příspěvek. K napravení možných chyb při posouzení
zdravotního stavu slouží opravné prostředky a prostředky správního dozoru. Dávka je
příspěvkem a má sloužit k úhradě podpory a péče poskytované profesionálem nebo laikem.
Výše dávky bude tématem, kterým se bude ministerstvo zabývat.
Světová rada Podkarpatských Rusínů z. s. byla znepokojena vývojem na Zakarpatské
Ukrajině, a proto požadovala ve své petici podporu mírového řešení situace na Ukrajině a
vytvoření autonomie na území Zakarpatí. Vyzvala Sněmovnu, aby vahou své autority
apelovala na ukrajinskou vládu a prezidenta Petra Porošenka, aby urychlili řešení vzniklé
krize smírnou cestou a udělali vše pro decentralizaci země. Ministr zahraničních věcí, který
byl požádán o stanovisko, ujistil poslance, že situaci na Ukrajině sledují a otázce mírového
řešení přikládají největší důležitost.

