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USNESENÍ
petičního výboru
z 9. schůze
dne 3. září 2014
k projednání Zprávy o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR,
jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014
________________________________________________________________________

Petiční výbor
I.

s c h v a l u j e předloženou Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich
obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014;

II.

p o v ě ř u j e předsedkyni výboru, aby Zprávu upravila podle připomínek poslanců a
poté ji předložila k informaci Poslanecké sněmovně podle zákona č. 90/1995 Sb., o
jednacím řádu Poslanecké sněmovny, § 113, odst. 4);

III.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:
“Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o peticích přijatých
Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2014 do
30. 6. 2014.”

IV.

zmocňuje
předsedkyni výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou
sněmovnu a předloženou zprávu odůvodnila.

MUDr. Pavel Plzák
ověřovatel výboru

JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová
předsedkyně výboru

Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich
obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR obdržela v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014
celkem 15 petic. Na petičních arších se podepsalo 280 383 občanů. Dalších 9 271 osob podpořilo
petice pomocí internetu.
Nejvýznamnější petiční akcí ve sledovaném období byla petice za přijetí zákona o prokázání
původu příjmů a majetku, kterou podpořilo více než 150 000 petentů. Další velká petice se 111 199
podpisy se týkala zachování poboček České pošty.
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 doručeny petice adresované Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, posoudí, zda se
jedná o petici a zda 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. 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.
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.
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
Nejvíce petentů podpořilo petiční akci, kterou zorganizovala Strana Práv Občanů
Zemanovci. Petice požadovala přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku včetně možnosti
zabavení nelegálně získaného majetku. Zástupci petentů na veřejném projednávání petice dne 25.
února 2014 seznámili s cílem petiční akce, kterým je přijetí zákona, podle něhož by v
odůvodněných a přesně stanovených případech bylo možné požadovat, aby fyzická osoba
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prokázala, že majetek odpovídá příjmům daňového subjektu. Náměstek ministryně
spravedlnosti Mgr. Petr Jäger, Ph.D., náměstkyně ministra financí Mgr. Simona Hornochová a
další odborníci z Ministerstva financí se k tomuto požadavku podrobně vyjádřili. Podle jejich
sdělení se zpracovává potřebná analýza pro přípravu takového zákona, protože vláda se ve
svém programovém prohlášení zavázala podniknout nezbytné kroky v oblasti prokazování
původu nabytého majetku a přijmout v tomto smyslu potřebné legislativní změny v daňových
a trestně právních předpisech. Skupina poslanců v červnu t.r.. předložila návrh zákona o
majetkovém přiznání (sněmovní tisk 235), podle kterého by bylo možné dodatečně vyměřit
daň z příjmů fyzických a právnických osob jako povinných osob.
Obdobného tématu se týkala také petice občanů Havířova (569 podpisů), kteří
vyjádřili podanou peticí podporu připravovanému zákonu o prokazování původu příjmů a
majetku včetně možnosti nelegálně získaný majetek zabavit.
Sdružení místních samospráv v ČR iniciovalo petici „Za záchranu pošt na venkově“,
kterou podepsalo celkem 110 813 petentů. Petice s 386 podpisy požadovala obnovení
konkrétní pobočky v obci Úlice. Petiční výbor uspořádal veřejné k slyšení k tomuto
závažnému problému obcí dne 27. května 2014 za účasti zástupci petentů, České pošty a
Ministerstva vnitra ČR. Po podrobném projednání členové petičního výboru přijali usnesení,
ve kterém vyjádřili jednoznačnou podporu zachování základních veřejných služeb, mezi které
patří i poštovní služby, protože ovlivňují zachování funkčnosti venkova a každodenního
života jeho obyvatel. Poslanci také požádali ministra vnitra, aby se problematikou poštovní
sítě zabýval a připravil strategii zachování plnohodnotných služeb ve venkovských lokalitách.
Ministr vnitra by měl poslancům do 31. října t.r. podat informaci v této věci.
Nesouhlas s realizací záměru těžby a úpravy štěrkopísku v Uherském Ostrohu 2
vyjádřilo 12 737 občanů, kteří se obávají ohrožení zdroje pitné vody pro Hodonínsko. Petiční
výbor připravuje v této věci veřejné slyšení na 3. září 2014.
K petici proti návrhu zákona o Národním parku Šumava se připojilo 3 327 signatářů.
Jednalo se o pokračování petiční akce Ne-35 procent prvních zón v NP Šumava, kterou v
předchozím období podpořilo více než 11 000 petentů. Podepsaní občané odmítají zvyšování
rozlohy prvních zón, protože by to vedlo podle jejich názoru k dalšímu usychání lesů. S peticí
byli seznámeni poslanci výboru pro životní prostředí.
Sdružení řidičů CZ, z.s. navrhlo zavedení odpovědnosti odesilatele za dodržení váhových
limitů nákladních vozidel. Petici podepsalo 604 petentů a 854 občanů prostřednictvím
internetu. Petice obsahuje připomínky k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Petenti požadovali zapracovat do tohoto zákona spravedlivé rozdělení odpovědnosti za
překročení váhových limitů mezi všechny subjekty realizující nákladní dopravu. S obsahem
petice byli seznámeni členové hospodářského výboru PSP. Podle stanoviska Ministerstva
dopravy je současná právní úprava dostačující. Stát se snaží o dodržování zákonem
stanovených povinností provozovatele vozidla, odesilatele nákladu a řidiče vozidla
stanovením příslušných skutkových podstat správních deliktů a jejich postihováním
příslušnými sankcemi.
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Dvě petice se týkaly valorizace důchodů. Místní klub seniorů ČSSD v Huslenkách
sepsal tzv. Husleneckou výzvu (celkem 378 podpisů), kterou požadoval provedení
spravedlivější valorizace důchodů se zpětnou platností k 1. lednu 2014 s jednorázovým
doplatkem této valorizace a jednorázovou výplatu alikvotní části dopočtu k „okleštěné“
valorizaci z předcházejících let alespoň seniorům s důchodem pod hranicí chudoby. Důchodci
z Poděbrad (200 podpisů) nesouhlasili s nedůstojnou valorizací důchodů v minulých letech
jen o nepatrné částky, považovali by za spravedlivé vyplatit všem stejnou částku s tím, aby
valorizace zohledňovala i sociální hlediska. Poslanecká sněmovna se v tomto období zabývala
vládním návrhem zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
předpisů (sněmovní tisk 175), zákon byl schválen v navržené podobě a valorizace důchodů se
již od splátky důchodu splatné v lednu 2015 podstatně zvýší.
Zachování a dodržování lustračního zákona požadovala petice ProtiAlt o.s. s 511
podpisy. Podle názoru petentů je třeba nadále chránit státní aparát před tím, aby se do
odpovědných funkcí dostávali lidé, kteří se v minulosti podíleli na fungování totalitního
režimu a byli aktivními spolupracovníky tehdejších represivních složek. Požadavek dále
signovalo 2 349 petentů na CD. Poslanecký návrh zákona (sněmovní tisk č. 21), kterým by se
rušily zákony č. 451/1991 Sb., a 279/1992 Sb., byl zamítnut v prvním čtení na 6. schůzi
Poslanecké sněmovny.
Věci veřejné iniciovaly petici za rozšíření institutu nutné obrany ve vlastním obydlí.
Petici podepsalo 326 petentů, dalších 6 068 osob se k petici připojilo pomocí internetu.
Petenti podporují návrh poslance Davida Kádnera na vydání zákona, kterým se mění zákon č.
40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 145). Podle názoru
petentů obrana vůči agresorovi, který nás ohrožuje v domácnosti, by ve většině případů
neměla být prohlášena za nepřiměřenou. Poslanecký návrh zákona prošel 1. čtením a byl
přikázán k projednání ústavně právnímu výboru. Petice byla předána také ministryni
spravedlnosti jako podnět pro případnou úpravu zákona.
Na schůzi petičního výboru byl projednán požadavek za změnu evidence, výše a
využívání poplatku ze psů. Podle názoru petentů vybírání poplatků za psy a jejich použití k
jiným účelům je protiústavní, poplatek je tak spíše pokutou za vlastnictví. Petenti proto
požadují, aby obce a města měly povinnost zveřejňovat, kolik peněz se na poplatcích za psy
vybralo, kolik poplatníků je platilo, jak byly peníze použity atd. Stanovení a vybírání místních
poplatků patří do samostatné působnosti obce, ale transparentnost hospodaření je diskutované
téma v Poslanecké sněmovně. Podle věcně příslušné problematiky byla petice předána k
využití výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
V petici za přezkoumání a změnu zákona č. 280/1990 Sb., o daňovém řádu, ve znění
pozdějších předpisů a zákona 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu) byla
vyjádřena obava, že stávající právní úprava, která stanoví podmínky povinnosti správce daně
poskytovat informace důležité pro trestní řízení, není dostatečná. K petici bylo petičním
výborem vyžádáno stanovisko ministra financí a ministryně spravedlnosti. Podle I.
místopředsedy vlády a ministra financí je úprava mlčenlivosti v daňovém řádu upravena na
stejném principu, jaký je obvyklý v zemích Evropské unie. Obecným trendem je spíše
omezování průlomů do povinnosti daňové mlčenlivosti. Také podle stanoviska ministryně
spravedlnosti je současná úprava dostatečná, neboť oznamovací povinnost správce daně v
daňovém řádu je zákonem o Policii ČR a zákonem o Celní správě doplněna o možnost
vyžádat si potřebné informace důležité pro trestní řízení.
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Petiční výbor projednal petici Moravského národního kongresu, kterou žádají občané
moravské národnosti o zákonné uznání moravské národnosti a obnovení územní identity
Moravy a Moravského Slezska jako evropských historických zemí („Tříkrálové prohlášení
MNK“). Celý text prohlášení byl zaslán k využití všem poslancům prostřednictvím
poslaneckých klubů, protože petice požaduje změnu ústavního pořádku a mnoha dalších
zákonů.
Sdružení zastánců dětských práv - česká sekce Defence for Children International
zaslalo petici se závěry a podněty 19. semináře DCI o plnění Úmluvy o právech dítěte v
České republice. Účastníci semináře požadují dodržování Úmluvy o právech dítěte v ČR a
projednání za účasti činitelů odpovědných za plnění Úmluvy. Orgány všech složek státu by
měly zajistit opatření pro systémové řešení naplňování práv dítěte. Navrhují např. lépe
definovat rodinnou politiku státu, definovat v zákoně rodinu, ustanovit a jmenovat stálý
nezávislý orgán pro koordinaci a monitorování plnění Úmluvy, zřídit ombudsmana pro děti,
při rozhodování orgánů státu vždy upřednostňovat zájem dítěte; řada podnětů spadá do
oblasti školství a sociálních věcí, dále upozor|ňují i na velké problémy s kyberšikanou a
týráním. Předloženými podněty se poslanci dále zabývají.

Tabulka č.1
PŘEHLED PETIC DOŠLÝCH POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU ČR

Období od 01.01.2014 do 30.6.2014
VÝBORY,

DOŠLO

VYŘÍZENO
DOPISEM
VÝBORU

PŘEDÁNO
VÝBORU
K VYUŽITÍ

JINAK

CELKEM

13

9

1

3

13

1

1

KOMISE
POSTOUPENO
ÚPV
VO
VB
PV
RV
KV
HV
ZEV
VVSRR
VŽP
VSP
VZ
VVVKMT
ZAV
VEZ

LHŮTA

1

BĚŽÍ

1

1

1

KOMISE
CELKEM

15

Praha, 30.06.2014

10

2

3

15

NEVYŘÍZENO

PŘEHLED DOŠLÝCH PETIC V 1. POLOLETÍ 2014

Tabulka č. 2

PETICE

PODPISY

1

511

1

48

2

151 048

1

326

1

3

1

1

0436 výkonná moc a státní správa (2)
stanovisko k zachování a dodržování lustračního zákona
17.01.2014
požadavky ohledně změny evidence a využívání poplatku ze psů
05.02.2014

1211 občanské právo (2)
požadavek k přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku
05.02.2014-05.06.2014

1216 trestní právo (1)
požadavky týkající se využití institutu nutné obrany
22.05.2014

1236 práva a svobody (1)
požadavek k uznání moravské národnosti a k obnovení územní identity Moravy
05.02.2014

2446 daňová soustava (1)
požadavky týkající se poskytování informací získaných při správě daní pro účely
trestního řízení
21.01.2014

2826 sociální vztahy (1)
požadavky k dodržování Úmluvy o právech dítěte
20.03.2014

1

1

2

578

2

111 199

1

604

1

3 327

1

12 737

15

280 383

2836 sociální ochrana (2)
požadavky ohledně valorizace důchodů
13.03.2014-18.06.2014

3226 komunikace (2)
požadavek na zachování poboček České pošty
18.04.2014-25.04.2014

4806 dopravní politika (1)
požadavek na zavedení odpovědnosti odesílatele za dodržení váhových limitů nákladních
vozidel
13.03.2014

5206 ekologická politika (2)
kritické připomínky k návrhu zákona o Národním parku Šumava
14.02.2014
nesouhlas s realizací záměru těžby a úpravy štěrkopísku v Uherském Ostrohu
19.05.2014

CELKEM
*

