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Schůze Výboru pro občanská a politická práva 
dne 29. února 2008 

Místo konání: Úřad vlády ČR, Vladislavova 4 
 
Přítomni: 
Zástupci a zástupkyně státních orgánů 
Kateřina Machová, MPSV 
Barbora Holušová, MV 
Mgr. Milan Kocourek (zástupce Miloše Valáška, VOP) 
Lucie Otáhalová, ÚV 
 
Zástupci občanské a odborné veřejnosti a akademické obce 
Helena Svatošová 
Filip Pospíšil 
Martin Škop 
 
Výbor byl usnášeníschopný. 
 
Hosté:  
Mgr. Jaňourová (MV) 
 
Omluveni:  
Miloš Valášek 
Jan Wünsch 
 
Nepřítomni: 
Luděk Šikola 
 

Program byl schválen takto: 

1. Úvod – schválené podněty výboru, plán zasedání na rok 2008, koncepce výboru pro rok 
2008 

2. Podnět ke změně právní úpravy odposlechů 

3. Podnět k zajištění zveřejňování vnitřních předpisů správních úřadů 

4. Trvalé bydliště a parkovací zóny 

 

1. Úvod – schválené podněty výboru, plán zasedání na rok 2008, koncepce výboru 
pro rok 2008 

 

Lucie Otáhalová informovala o tom, že podnět k jistotám, který byl Radou schválen, byl 
uplatněn jako zásadní připomínka k novele občanského soudního řádu, Ministerstvo 
spravedlnosti připomínku akceptovalo.  

Rada na svém únorovém zasedání dále schválila statut a jednací řád výboru. Obojí je na webu 
výboru.  
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Lucie Otáhalová vyzvala přítomné, aby navrhli rozšíření výboru o další členy, aktivní 
v oblasti občanských a politických práv (v rámci diskuse byla navržena členka Rady Daniela 
Světlíková). 

 

Výbor diskutoval o tom, kterým oblastem se bude v roce 2008 věnovat. Výsledek – plán 
činnosti pro rok 2008 – je přílohou zápisu.  

 

2. Podnět ke změně právní úpravy odposlechů 
 

Podnět byl schválen jednomyslně, ve znění připomínky MV k návrhu usnesení vlády (k bodu 
II.c/ - nahradit ministra vnitra předsedou vlády). Podnět bude zařazen na program Rady na 
jejím květnovém zasedání.  
 

 

3. Podnět k zajištění zveřejňování vnitřních předpisů správních úřadů 
 
Podnět byl schválen poměrem hlasování 5-0-1, ve znění změn provedených při jednání 
výboru. Podnět bude zařazen na program Rady na jejím květnovém zasedání.  
 
 

4. Trvalé bydliště a parkovací zóny 
 
Lucie Otáhalová uvedla problém nově zaváděných parkovacích zón v Praze. Pro získání 
parkovací karty je třeba mít trvalé bydliště v zóně placeného stání. Uvedla, že dle jejího 
názoru lze tento požadavek městských částí označit za diskriminační. Výbor se nicméně 
přiklonil k názoru, že o diskriminaci se nejedná, a to z toho důvodu, že přihlášení trvalého 
pobytu je otázkou svobodné volby každého jednotlivce. Výbor vyjádřil vůli se tímto 
podnětem dále nezabývat.  
 
 
Příští zasedání výboru bylo naplánováno na duben 2008. 
 
 
Zapsala: Lucie Otáhalová, 2. dubna 2008 


