PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
VIII. volební období

1332/0
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR,
jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

Předkladatel: Válková H.
Doručeno poslancům: 10. září 2021 v 10:24

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2021
8. volební období
227

USNESENÍ
petičního výboru
ze 44. schůze
dne 7. září 2021
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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. 1. 2021 do 30. 6. 2021;

II.

p o v ě ř u j e předsedkyni výboru, aby Zprávu 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. 2021
do 30. 6. 2021.”;

IV.

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

Monika JAROŠOVÁ v.r.
ověřovatelka výboru

Helena VÁLKOVÁ v.r.
předsedkyně výboru

Zpráva o peticích
přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky
v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021
I.

Počet, obsahové zaměření a způsob vyřízení doručených petic

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“) bylo v
průběhu prvního pololetí roku 2021 doručeno celkem 19 petic, ve kterých podpořilo žádosti
ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu 152.889 petentů vlastnoručním
podpisem (+ 95.193 elektronickými podpisy nebo uvedením mailové adresy).
1. Dne 27. 1. 2021 byla do Poslanecké sněmovny doručena petice nazvaná „Vyzýváme naše
zvolené zástupce k podpoře Smlouvy o zákazu jaderných zbraní (TPNW)“ se 3 podpisy.
Petice byla reakcí na Smlouvu o zákazu jaderných zbraní přijatou 7. července 2017 OSN, která
byla ratifikována 50 státy dne 23. října 2020 a v platnost vstoupila 22. ledna 2021. Peticí se
petiční výbor zabýval dne 27. dubna 2021 a kopii postoupil k využití zahraničnímu
výboru.
2. „Petice za záchranu dětských skupin“ s jedním podpisem (+ 635 elektronickými podpisy)
byla přijata 5. 2. 2021. Petenti požadovali změnu vládního návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů, ve znění souvisejících předpisů, a některé další zákony. Novela zákona o
dětských skupinách rozlišuje službu péče o dítě v dětských skupinách a mikrojeslích a nechává
prostor poskytovateli rozhodnout se, jakým způsobem bude službu péče o nejmladší děti
poskytovat a jak bude reagovat na poptávku rodičů. Poslanecká sněmovna schválila vládní
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině, podle sněmovního tisku č. 961 na své 113. schůzi dne 28. 7. 2021.
3. Dne 15. 2. 2021 obdržel petiční výbor „Petici za zlepšení podmínek ve věznicích v České
republice“ s 640 podpisy. Cílem petice bylo celkové zlepšení úrovně zdravotnické péče ve
věznicích, zvážení možnosti návštěv ve věznicích za určitých podmínek v souvislosti
s pandemickou situací a uvážlivý postup při ukládání kázeňských trestů ve výkonu trestu odnětí
svobody. Petiční výbor projednal tuto petici na své 40. schůzi dne 27. 4. 2021 a zaslal
generálnímu řediteli Vězeňské služby ČR usnesení č. 207 s podněty a doporučeními pro
zlepšení podmínek ve věznicích. Dne 26. 5. 2021 byl petičnímu výboru doručen dopis
generálního ředitele Vězeňské služby ČR, kterým podrobně informoval, jak byla
doporučení petičního výboru využita.
4. Dne 16. 2. 2021 byla petičnímu výboru doručena „Petice za naléhavé řešení situace ve
školství zasaženém opatřeními v boji proti koronaviru“ s jedním podpisem (+ 15.176
elektronickými podpisy), v níž petenti požadovali zařadit krizovou situaci ve školství mezi
nejvyšší priority, zajistit co nejrychlejší očkování pedagogů, umožnit co nejdříve otevření
mimoškolních aktivit, komunikovat více s odbornou i širokou veřejností a připravit se na návrat
dětí do škol. Petice byla projednána za online účasti zástupců petentů, zástupců
Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 39. schůzi
petičního výboru dne 30. 3. 2021.
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5. Dne 16. 2. 2021 obdržel petiční výbor „Petici za vybudování nové, paralelní silnice II.
třídy, která povede mimo obce“ s jedním podpisem (+ 216 elektronickými podpisy). Petice
rovněž požadovala uhrazení škod způsobených otřesy, nadměrným hlukem a znečištěným
ovzduší. Petiční výbor se peticí zabýval na 40. schůzi dne 27. 4. 2021 se závěrem, že zpravodaj
petentům doporučí, aby se obrátili na Krajský úřad Ústeckého kraje a tam svůj požadavek
uplatnili.
6. Dne 11. 3. 2021 obdržel petiční výbor „Petici ve věci otevření škol a sportovišť pro děti“
s 588 podpisy, která byla adresována vládě České republiky. Petice byla projednána za online
účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na
39. schůzi petičního výboru dne 30. 3. 2021. Petiční výbor ve svém usnesení podpořil co
nejrychlejší návrat dětí do škol a vyzval vládu ke stanovení podmínek pro pobyt dětí
venku.
7. Dne 1. 4. 2021 přijal petiční výbor petici „Nesouhlas s výstavbou přeložky silnice 1. třídy
I/9 Liběchov - Dubá“ s 2.991 podpisy. Předkladateli petice byli obyvatelé obcí Blíževedly,
Úštěk, Štětí, Snědovice, Tuhaň a Hošťka, kteří v petici vyjmenovali negativní dopady spjaté
s výstavbou přeložky. Jedná se o technický návrh, který teprve bude posouzen samostatným
procesem i hodnocením vlivu stavby na životní prostředí prostřednictvím procesu EIA.
Zpravodaj petice pisatelům doporučil, aby veškeré své připomínky řádně uplatnili
v procesech, které budou vlastní investorské přípravě stavby předcházet.
8. Dne 12. 4. 2021 byla petičnímu výboru Poslanecké sněmovny doručena petice „Za vrácení
dětí do škol jedině BEZ PODMÍNEK! Bez roušek, testování a očkování proti Covidu-19“
4.857 podpisy (+ 14.351 elektronickými podpisy). Dle petentů porušuje vláda ČR ústavní právo
zaváděním podmínky plošného testování dětí pro vstup do škol. Petice také vyjadřuje nesouhlas
s celodenním zakrýváním dýchacích cest dětí ve školách. Návrh zpravodajky této petice
poslankyně M. Jarošové na uspořádání veřejného slyšení neměl na jednání petičního výboru
dne 27. 4. 2021 dostatečnou podporu. Na 42. schůzi petičního výboru dne 8. 6. 2021 se
členové výboru seznámili se stanoviskem ministra školství, mládeže a tělovýchovy, v němž
vysvětlil nutnost přísného dodržování pravidel ve školách, aby nedošlo k rychlému a
neřízenému rozvolnění a následné další vlně pandemie.
9. Dne 13. 4. 2021 přijal petiční výbor „Petici za odvolání ministra školství Roberta Plagy“
s jedním podpisem (+ 10.771 mailovými adresami). Na jednání výboru dne 27. 4. 2021
zpravodajka této petice zdůraznila, že není v kompetenci výboru odvolávat ministry. Na tomto
jednání byl online přítomen zástupce petentů, zástupce Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a osobně se zúčastnil místopředseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a
tělovýchovu, který projevil zájem zabývat se peticí i na tomto sněmovním výboru. Kopie
projednané petice byla proto postoupena k dalšímu jednání výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny.
10. Dne 14. 4. 2021 byla petičnímu výboru doručena „Petice za udělení administrativní
maturity ve školním roce 2020/2021“ se třemi podpisy (+ 36.559 mailovými adresami).
Petice byla projednána na schůzi petičního výboru dne 27. 4. 2021, kde byl online přítomen
zástupce petentů a zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jednání se osobně
zúčastnil místopředseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu, který projevil zájem
zabývat se peticí i na jednání tohoto sněmovního výboru. Kopie projednané petice byla proto
postoupena k využití výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Poslanecké sněmovny.
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11. Dne 19. 4. 2021 přijal petiční výbor „Petici proti výstavbě větrných elektráren v
Sudicích“, kterou podepsalo 303 petentů. Pisatelé petice protestují proti záměru výstavby
větrných elektráren, neboť by došlo ke zbytečnému záboru zemědělské půdy a ohrožení
plánované výstavby v obci. Poslanec, který je zpravodajem této petice, je s petenty stále ve
spojení a pomáhá jim záležitost řešit. Negativní postoj občanů neměl v zastupitelstvu obce
Sudice reálnou odezvu, proto budou zástupci petice řešit uvedený problém místním
referendem ve dnech 8. a 9. října 2021.
12. V období od 20. 4. do 11. 5. 2021 byly petičnímu výboru postupně doručovány archy
„Petice českých myslivců - Českou myslivost nedáme“ s 87.312 podpisy. Petenti se na
Poslaneckou sněmovnu obrátili s žádostí o urychlené projednání vládní novely zákona
o myslivosti (sněmovní tisk č. 954), aby se zlepšilo postavení vlastníků pozemků a posílila
kontrolní a rozhodčí role státní správy. Petiční výbor uspořádal v rámci své 42. schůze dne
8. 6. 2021 veřejné slyšení a přijal usnesení, kterým Poslanecké sněmovně doporučuje při
projednávání novely zákona o myslivosti přihlédnout k průběhu projednávání petice. Na 104.
schůzi Poslanecké sněmovny bylo dne 18. 6. 2021 projednání novely zákona o myslivosti
ve 3. čtení přerušeno.
13. Dne 6. 5. 2021 obdržel petiční výbor „Petici za zrušení pandemického zákona“ se 17.301
podpisem, ve které petenti požadovali okamžité zrušení tzv. pandemického zákona a
poukazovali na „nepřiměřené pravomoci ministra zdravotnictví“, které zákon č. 94/2021 Sb.
přináší. V petici zároveň vyjádřili své přesvědčení, že přijatý zákon odporuje Listině základních
práv a svobod. Petiční výbor projednal petici na veřejném slyšení dne 22. 6. 2021 za
přítomnosti zástupců petentů a zástupce Ministerstva zdravotnictví.
14. Dne 6. 5. 2021 přijal petiční výbor „Petici za normální svět - Otevřeme Česko“ s 15.105
podpisy. Petice vyjadřovala odmítavý postoj k nařízením vlády, kterými došlo k omezení
podnikání. Petenti nesouhlasili s povinností nosit zdravotní roušky, předkládat negativní test
nebo absolvovat očkování proti Covidu-19. Petiční výbor připravil veřejné projednání této
petice v rámci své 43. schůze dne 22. 6. 2021. Zástupci petentů se na jednání nedostavili,
pouze zaslali před začátkem schůze e-mail, v němž oznámili, že nepřijímají podmínky pro
vstup do Poslanecké sněmovny a navrhují přesunout jednání do restaurace Šeberák.
Členové petičního výboru přijali usnesení, kterým bylo veřejné slyšení přerušeno do příští
schůze, jejíž konání se předpokládá 7. 9. 2021. Petenti ale koncem srpna oznámili, že petici
ukončují a veřejné slyšení již nepožadují.
15. Dne 13. 5. 2021 byla petičnímu výboru doručena „Petice za zákaz používání a prodeje
zábavní pyrotechniky“ s 20.836 podpisy (+ 17.485 podpisy elektronickými). Petenti v petici
vyjádřili podporu zákazu užití zábavní pyrotechniky v národních parcích, ale požadují úplný
zákaz jejího používání a prodeje na území České republiky. Poukazují na nepříznivý vliv
používání pyrotechniky na domácí i divoká zvířata, na životní prostředí i na psychiku a zdraví
obyvatel. Vzhledem k uvedenému množství podpisů této petice uspořádá petiční výbor
veřejné slyšení s předpokládaným termínem 7. 9. 2021.
16. Dne 18. 5. 2021 obdržel petiční výbor „Petici za změnu přístupu k mimořádným
opatřením souvisejícím s návratem dětí do škol“ s 552 podpisy. Petenti vyjádřili nesouhlas
s opatřeními zavedenými v souvislosti se znovuotevřením škol a školek. Zpravodaj petice
poslanec J. Čižinský konstatoval, že všechna mimořádná opatření, vůči kterým se petice
vymezovala, byla již vládou zrušena. Právní řád by však přijímání ad hoc opatření ve školství
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nebo v jakékoliv jiné oblasti neměl předem vylučovat. V tomto smyslu petentům písemně
odpověděl.
17. Dne 25. 5. 2021 přijal petiční výbor „Petici proti zatížení nákladní dopravou v obcích
České republiky“ s 855 podpisy. Petice vyjadřuje znepokojení občanů nad legislativní situací
v oblasti silniční dopravy Olomouckého kraje a žádá, aby došlo k plošnému zákazu jízdy
nákladním automobilům nad 12 tun po silnicích II. a III. třídy a k zavedení mýtného na těchto
silnicích, které slouží jako objízdné trasy pro nákladní dopravu. Petiční výbor přijal 22. 6. 2021
usnesení, kterým prodloužil zpravodaji této petice termín pro její vyřízení do zářijové schůze
výboru.
18. Dne 8. 6. 2021 byla petičnímu výboru doručena „Petice proti výstavbě vysokorychlostní
železniční trati vedoucí z Prahy do Drážďan přes území města Chlumec/Stradov“ s 1.538
podpisy. Petenti požadují nalézt rozumnou cestu v souladu se Zásadami územního rozvoje
Ústeckého kraje s co nejmenším zásahem do krajiny a neriskovat nevratné poškození města
Chlumec. S obsahem petice se členové petičního výboru seznámili na jednání dne 22. 6. 2021
a určili zpravodaje, který na zářijové schůzi podá zprávu o jejím vyřizování.
19. Dne 16. 6. 2021 obdržel petiční výbor „Petici za prošetření oprávněnosti a správnosti
vydání osvědčení účastníka národního boje za osvobození panu Tichomíru Mirkovičovi“
s jedním podpisem. Pisatel v petici poukazuje na „důvodné pochybnosti o bezúhonném
chování pana Tichomíra Mirkoviče za 2. světové války“ a cituje dopis válečného veterána, který
upozornil na jeho „fašistickou minulost“ dopisem ze dne 23. 8. 2016 adresovaným vedení
ČsOL. Petiční výbor se s obsahem petice seznámil na jednání dne 22. 6. 2021 a obrátil se
s žádostí o vyjádření a posouzení objektivity pisatelem uvedených skutečností na Vojenský
historický ústav.

II.

Petice z předchozích let, jejichž řešení se přesunulo do následujícího období

Petice za ukončení genocidy praktikujících metody Falun Gong páchané čínským režimem
U této petice z roku 2019 bylo několikrát odloženo veřejné slyšení kvůli omezením spojeným
s covidovou pandemií a uskutečnilo se až dne 8. 6. 2021. Závěrem veřejného projednání bylo
přijato usnesení, kterým petiční výbor vyzývá čínskou vládu, aby respektovala mezinárodní
normy a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jejímž signatářem Čína je,
okamžitě zastavila pronásledování Falun Gongu v Číně a bezpodmínečně propustila všechny
neprávem zadržované vězně praktikující Falung Gong. Usnesení rovněž doporučuje, aby
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjádřila morální podporu lidem, kteří jsou
v Číně pronásledováni, mučeni a zabíjeni pro své orgány jen proto, že se věnují meditační praxi
Falun Gong. S usnesením byla Poslanecká sněmovna seznámena na 111. schůzi dne 13. 7.
2021, ale zařazení bodu s touto problematikou se ani po opakovaných návrzích na pořad schůze
Poslanecké sněmovny nepodařilo prosadit.
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III.

Postup při vyřizování petic

Při vyřizování petic se postupuje dle zákona č 85/1990 Sb., o právu petičním, zákona č.
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a Zásad petičního výboru pro
vyřizování petic doručených Poslanecké sněmovně a jejím orgánům, které byly pro 8.
volební období schváleny dne 6. prosince 2017 na 2. schůzi petičního výboru. Uvedené Zásady
petičního výboru byly zpřesněny dne 19. února 2019 na 17. schůzi petičního výboru. Petiční
výbor, kterému jsou vždy doručeny všechny petice adresované Poslanecké sněmovně, posoudí,
zda petice obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem o právu petičním a rozhoduje o
postupu vyřízení došlé petice.
K peticím s více než 10 000 podpisy, případně k petici se závažným společenským tématem,
je uspořádáno veřejné slyšení, na které jsou přizváni zástupci petentů a zástupci příslušného
ministerstva a dalších dotčených orgánů.
Petiční výbor dále rozhoduje o postoupení kopie došlé petice k využití nebo ke stanovisku
sněmovnímu výboru, který se danou problematikou zabývá. Některé petice, které požadují
změnu či doplnění zákona, jsou postoupeny všem parlamentním klubům Poslanecké sněmovny
jako připomínky a podněty k zákonodárné činnosti poslanců. Petice jsou také postupovány
příslušnému ministerstvu, které zváží zapracování námětu do vládní předlohy zákona nebo
vyhlášky. O některých významnějších a početnějších peticích jsou poslanci informováni přímo
na zasedání Sněmovny. K propagaci petic přispívají informace o peticích na internetu.
Program evidence petic byl vypracován v informačním systému Poslanecké sněmovny a je
k dispozici všem poslancům a výborům Poslanecké sněmovny. 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 Poslanecké
sněmovny jsou přehledně řazené pololetní zprávy tak, jak jsou projednávány petičním výborem
a schváleny na plénu Poslanecké sněmovny.
Obsah petic je zachycen v tabulce, ve které se zároveň uvádí počet petic 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.
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III. Tabulková část
Tabulka č. 1

Přehled petic došlých Poslanecké sněmovně
za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

Vyřízeno
Výbory,
komise

Došlo
postoupeno

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

19

dopisem
výboru

6

1

1

Dosud
nevyřízeno

veřejným
slyšením

jinak

6

2

celkem

15

4

Tabulka č. 2
PŘEHLED PETIC DOŠLÝCH POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ V I. POLOLETÍ 2021
7606 Spojené národy, 0806 mezinárodní politika, jaderná zbraň

Petice „Vyzýváme naše zvolené zástupce k podpoře
Smlouvy o zákazu jaderných zbraní“

1

3

1

1

1

640

1

1

1

1

1

588

1

2 991

1

4 857

1

1

1

3

1

303

27. 1. 2021
2806 rodina, 1211 občanské právo, předškolní výchova

Za záchranu dětských skupin
5. 2. 2021
1216 trestní právo, 1221 soudnictví, vězeňské právo

Za zlepšení podmínek ve věznicích
v České republice
15. 2. 2021
3206 vzdělávání a výchova
3211 školství, školní vzdělávání

Za naléhavé řešení situace ve školství zasaženém
opatřeními v boji proti koronaviru
16. 2. 2021
4816 pozemní doprava, odškodnění, silniční doprava

Za vybudování nové, paralelní silnice vedoucí
mimo obce
16. 2. 2021
3206 vzdělávání a výchova
3211 školství, školní vzdělávání

Petice ve věci otevření škol a sportovišť pro děti
11. 3. 2021
3226 komunikace
4816 pozemní doprava

Nesouhlas s výstavbou přeložky silnice
1. třídy I/9 Liběchov - Dubá
1. 4. 2021
3206 vzdělávání a výchova
3211 školství, školní vzdělávání

Za vrácení dětí do škol jedině BEZ PODMÍNEK!
Bez roušek, testování a očkování proti Covidu-19
12. 4. 2021
3211 školství, 3216 organizace školství
odvolání ministra

Petice za odvolání ministra školství Roberta
Plagy
13. 4. 2021
3211 školství
3206 vzdělávání a výchova, zkouška

Petice za udělení administrativní maturity
ve školním roce 2020/2021
14. 4. 2021
1616 regiony a regionální politika
6606 energetická politika, větrná energie

Petice proti výstavbě větrných elektráren
v Sudicích
19. 4. 2021
1

5636 lesnictví
5606 zemědělská politika, myslivecká legislativa

Petice českých myslivců - Českou myslivost nedáme
1

87 312

6. 5. 2021

1

17 301

6. 5. 2021

1

15 105

Petice za zákaz užití i prodeje pyrotechniky
v ČR
13. 5. 2021

1

20 836

1

552

1

855

1

1 538

1

1

19

152 889

20. 4. - 11. 5. 2021
1236 práva a svobody
1211 občanské právo, ochrana práv a svobod

Petice za zrušení pandemického zákona
1211 občanské právo
1236 práva a svobod, omezení svobody

Petice za normální svět - Otevřeme Česko
5216 poškozování životního prostředí
2016 obchod, prodejní omezení, zábavní průmysl

3206 vzdělávání a výchova
3211 školství, školní docházka, školní vzdělávání

Petice za změnu přístupu k mimořádným
opatřením souvisejícím s návratem dětí
do škol
18. 5. 2021
4806 dopravní politika,
4816 pozemní doprava, tranzit

Petice proti zatížení nákladní dopravou
v obcích ČR
25. 5. 2021
4811 organizace dopravy
4816 pozemní doprava, železniční doprava

Proti výstavbě vysokorychlostní železniční
trati vedoucí z Prahy do Drážďan přes území
města Chlumec/Stradov
8. 6. 2021
0821 obrana
válečný veterán

Petice za prošetření oprávněnosti a správnosti
vydání osvědčení účastníka národního boje
za osvobození p. Tichomíru Mirkovičovi
16. 6. 2021

P E T I C E CELKEM
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