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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. 7. 2013 do 31. 12. 2013;

II.

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. 7. 2013 do
31. 12. 2013.”

III.

z m o c ň u j e předsedkyni výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou
sněmovnu a předloženou Zprávu odůvodnila.

Ing. Marie Pěnčíková v.r.
ověřovatel výboru

JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová v.r.
předsedkyně výboru

Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu
a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR obdržela v období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013
celkem 23 petic. Na 7.505 petičních listinách se podepsalo celkem 188.873 lidí, tj. o 176.967
podpisů více než v předchozím pololetí.
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. 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. 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 Lotus 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.
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

Ve druhé polovině roku 2013 byla nejpočetnější „petice proti šmejdům“ s požadavkem
za zvýšení ochrany seniorů při nekalém předváděcím a podomním prodeji. Petice upozorňuje
na nejproblematičtější formy prodeje, při nichž dochází k manipulaci, nátlaku, ponižování,
agresi zástupců společností. Senioři pak často koupí i nepotřebné, nekvalitní nebo často
předražené zboží. Petici signovalo 179.086 petentů.
Předsedkyně petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR informovala na
plénu přítomné poslance o převzetí této petice a požadavcích petentů. Na plénu probíhalo
projednávání novelizace zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů ve znění pozdějších
předpisů (sněmovní tisk číslo 11). Návrh novelizace zákona byl přijat hned v prvním čtení ve
zkráceném projednávání, následně byl schválen Senátem Parlamentu ČR, podepsán
prezidentem a s účinností od 15. 1. 2014 vyhlášen 31. 12. 2013 pod číslem 476/2013 Sb., ve
Sbírce zákonů.
Druhou nejpočetnější peticí sledovaného období byla petice z července 2013 na
podporu rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tento požadavek podpořilo 4.915
občanů. K rozpuštění Poslanecké sněmovny poté došlo, když poslanci 20. srpna 2013 navrhli
prezidentovi republiky, aby podle čl. 35 odst. 2 Ústavy ČR Poslaneckou sněmovnu rozpustil.
Na poslance se obrátilo 4.477 občanů s protestem proti zásahu policie v takzvaných
growshopech, protože podle jejich názoru mají v nabídce jen legální zboží a zabavení zboží
povede k jejich likvidaci. Petiční výboru si vyžádal vyjádření vrchních státních zástupců a
byl ujištěn, že nejde o kriminalizaci growshopů, ale o úkony trestního řízení zaměřené na
legální postih zejména přečinu šíření toxikomanie podle § 287 odst. 1, odst. 2 písm. c)
trestního zákona.
Celkem 13 občanů podepsalo petici, která požadovala, aby nebyla vyslovena důvěra
vládě Jiřího Rusnoka.
Petice s jedním podpisem požadovala, aby při projednávání změny zákona č. 85/1996
Sb., o advokacii, bylo ustanovení § 17a) odst. 1 tohoto zákona nahrazeno slovo „povinen“
slovem „oprávněn“, protože podle názoru petentky povinnost advokátů nosit stavovský oděv
advokáta je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Petice byla vyřízena dopisem,
protože podle stavovské diskuse i diskuse ve Sněmovně bylo znovuzavedení práva advokátů
nosit talár správné a patřící této profesi.
Na své druhé řádné schůzi petičního výboru 10. 12. 2013 se členové seznámili s níže
uvedenými peticemi. Požadavky uplatněné v peticích jsou už ve společnosti delší dobu
diskutovány, řada z nich se objevila i ve volebních programech stran, které jsou nyní
zastoupeny ve Sněmovně. Jednotlivé petice měly menší podporu než l00 podpisů:
Petice za závazné obecné referendum, podle kterého by počet podpisů pod petici k
vyvolání referenda nesměl přesahovat 1 % oprávněných voličů, referendum by platilo bez
ohledu na to, kolik voličů se ho zúčastní, k platnosti výsledků referenda by stačilo rozhodnutí
více než 50 % jeho účastníků.

Petice za odvolatelnost politiků požadovala, aby politici byli odvolatelní během svého
funkčního období referendem ve volebním okrsku, ve kterém byli zvoleni. Politik by byl
odvolán v případě, že se pro jeho odvolání vyslovilo více občanů, než kolik ho zvolilo, u
senátorů by se braly jako směrodatné výsledky ve 2. kole senátních voleb.
Petice za možnost nestraníků kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny mimo
kandidátní listiny stran, pokud by měli souhlas od 1.000 oprávněných voličů v příslušném
volebním kraji.
Petice za zrušení soudních exekutorů s tím, aby výkon rozhodnutí byl svěřen zpět
soudním orgánům.
Petice za zavedení občanské zákonodárné iniciativy.
Petice za zavedení občanského veta, které občanům umožní referendem vetovat
zákony, se kterými nesouhlasí.
Petice za omezení platů manažerů ve státních úřadech a podnicích tak, aby jejich
manažerský plat nepřekročil desetinásobek nejnižšího platu v podniku nebo úřadu, ve kterém
je manažer zaměstnán. Roční odměny by neměly překročit 20 % platu. Odstupné by nemělo
být vyšší než trojnásobek měsíčního příjmu.
Petice požadující, aby byla imunita zákonodárců omezena pouze na projevy učiněné
při výkonu mandátu v Poslanecké sněmovně, Senátu nebo v jejich orgánech.
Petice za striktní oddělení moci výkonné, zákonodárné a soudní. Členové vlády by
neměli pracovat zároveň jako poslanci nebo senátoři.
Petice za zrušení institutu amnestie a umožnění pouze individuálních prezidentských
milostí.
Petice na zkrácení pracovní doby na 35 hodin týdně.
Petice požadující přímé volby hejtmanů a starostů.

Tabulka č.1
Období od 1.7.2013 do 31.12.2013
VÝBORY, DOŠLO
KOMISE
ÚPV
VO
VB
PV
RV
KV
HV
ZEV
VVSRR
VŽP
VSP
VZ
VVVKMT
ZAV
VEZ
KOMISE
CELKEM

DOPISEM
POSTOUPENO VÝBORU

VYŘÍZENO
LHŮTA NEVYŘÍZENO
PŘEDÁNO
VÝBORU
BĚŽÍ
K VYUŽITÍ JINAK CELKEM

23

20

3

23

20

3

PĚHLED DOŠLÝCH PETIC VE 2.POLOLETÍ 2013

0406 politický rámec (4)
omezení pravomoci prezidenta,požadavek na zrušení amnestie
21.11.2013
stanovisko proti kumulaci funkcí
21.11.2013
zavedení pravomoci občanů v referendu vetovat zákony
6.11.2013 - 21.11.2013
0416 volební soustava (5)
požadavky k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
6.11.2013 - 21.11.2013
požadavky týkající se právní úpravy obecného referenda
6.11.2013 - 21.11.2013
zavedení přímé volby hejtmanů a starostů
21.11.2013
0421 parlament (3)
podpora rozpuštění Sněmovny
17.7.2013
požadavek na omezení imunity zákonodárců
21.11.2013
výzva k nevyslovení důvěry vládě Jiřího Rusnoka
9.8.2013
0431 politický život a bezpečnost veřejnosti (3)
(2) požadavek na zavedení odvolatelnosti politiků
6.11.2013 - 21.11.2013
protest proti zásahu policie v growshopech

Tabulka č.2

Petice

Podpisy

1

18

1

23

2

17

2

41

2

89

1

9

1

4 915

1

31

1

13

2

46

17.12.2013

1

4 477

2

19

1

1

2

40

2031 marketing (1)
požadavky k ochraně seniorů při předváděcích akcích
11.12.2013

1

179 086

4416 organizace práce a pracovní podmínky (1)
požadavek na zkrácení pracovní doby
21.11.2013

1

12

4421 práce a mzdy (1)
kritika výše platů pro manažery společností s účastí státu
21.11.2013

1

36

23

188 873

1206 prameny a odvětví práva (2)
požadavek ohledně práva občanů předkládat návrhy zákonů
6.11.2013 - 21.11.2013
1221 soudnictví (3)
požadavek ohledně používání stavovského oděvu
17.10.2013
požadavek ve věci zrušení soudních exekutorů
6.11.2013 - 21.11.2013

