
Schůze Výboru pro občanská a politická práva 
dne 14. května 2008 

Místo konání: Úřad vlády ČR, Vladislavova 4 
 
Přítomni: 
Zástupci a zástupkyně státních orgánů 
Jan Wünsch 
Barbora Holušová, MV 
Lucie Otáhalová, ÚV 
Jaroslav Rozsypal, MS 
Vít Zvánovec, ÚOOÚ 
 
 
Zástupci občanské a odborné veřejnosti a akademické obce 
Helena Svatošová 
Filip Pospíšil 
Martin Škop 
Luděk Šikola 
 
Výbor byl usnášeníschopný. 
 
Omluveni:  
Miloš Valášek, VOP 
Kateřina Machová, MPSV 
 
 

Program byl schválen takto: 

1. Problematika exekucí 

2. Kamerové systémy 

3. Shromažďovací zákon 

 

V úvodu rezignoval na svou funkci předsedy výboru Jan Wünsch. Jako svého nástupce navrhl 
Filipa Pospíšila.  

 

1. Problematika exekucí 

F. Pospíšil a H. Svatošová zopakovali některé problematické oblasti v provádění a právní 
úpravě exekucí. Ke střední novele probíhá opakovaně připomínkové řízení.  
 
V. Zvánovec k excindační žalobě uvedl, že by bylo vhodné, aby se vlastník stal účastníkem 
řízení a mohl jako takový nahlížet do spisu. Státní dozor je podle něj problémem obecně u 
profesních samospráv, měl by být intenzívnější. U vykonatelných notářských zápisů by měla 
být vůbec zvážena jejich existence.  
 
 
 
 



 
2. Kamerové systémy 
 
Podnět výboru k využívání kamerových systémů projednala Rada dne 5. prosince 2005. 
K podnětu nezaujala žádné stanovisko, neboť nebyla usnášeníschopná.  
 
V. Zvánovec vidí jako řešení vypracování zcela nového zákona, spíše než novelizaci zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na druhou stranu lze předpokládat, že priority 
Ministerstva vnitra nejsou takové, že by pracovalo na věcném záměru zákona o kamerových 
systémech.  
 
Podnět aktualizuje pracovní skupina složená z těchto osob: V. Zvánovec, F. Pospíšil, B. 
Holušová, L. Otáhalová 
 
3. Svoboda shromažďování 
 
Z jednání výboru se omluvila ministryně Stehlíková, která navrhovala podnět ke změně 
právní úpravy zákona shromažďovacího. Podnět z jednání výboru stáhla s poukazem na 
jednání Rady vlády pro národnostní menšiny, která ministryni uložila „jednat ve věci práva 

shromažďovacího s ministrem vnitra a ministrem spravedlnosti a doporučila iniciovat 

postupy pro orgány samospráv, jak v této věci postupovat.“1  
 
Členové výboru, kterým byl návrh rozeslán jako podklad pro dnešní jednání, se přesto 
rozhodli, že se k němu vyjádří. Řada členů výboru vyjádřila negativní stanovisko, a to z toho 
důvodu, že podnět přináší podstatné omezení práva shromažďovacího. Prodloužení lhůty pro 
oznámení z 5ti dnů na 10 dnů pracovních je přílišné a znamená zhoršení i ve srovnání 
s dobami komunismu. Náležitosti podle správního řádu musí mít podání i dnes. Možnost 
úřadu  zakázat shromáždění, „je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu 
veřejného pořádku, zdraví, mravnosti nebo majetku“ je parafrází čl. 19 odst. 2 Listiny 
základních práv a svobod. Rozhodnutí o zákazu shromáždění, o kterém by měl podle návrhu 
úřad rozhodnout do pěti dnů přede dnem konání shromáždění, je podle výboru popřením 
svobody shromažďování.  
 
Výbor přijal usnesení, kterým nesouhlasí s návrhem na úpravu zákona o právu 
shromažďovacím. Toto usnesení zašle prostřednictvím zmocněnce vlády pro lidská práva 
ministryni pro lidská práva, ministrům vnitra a spravedlnosti a statutárnímu městu Plzeň. 
Výbor si dále přeje být informován o výsledcích jednání v této věci mezi uvedenými ministry.  
 
Komplexní stanovisko výboru k změně zákona shromažďovacího vypracuje V. Zvánovec, F. 
Pospíšil a M. Škop.  
 
4. Volba předsedy výboru 
  
V závěru zasedání výboru byl novým předsedou zvolen F. Pospíšil (hlasování 6-0-1).  
Příští zasedání výboru bylo naplánováno na červen 2008. 
 
 
Zapsala: Lucie Otáhalová, 11. června 2008 

                                                 
1 Zápis z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny – viz http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=35368.  


