Zápis
z 11. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu,
která se konala dne 21. a 22. února 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomni:

posl. Marek BENDA, PhDr. Robin BÖHNISCH, Mgr. Vladimír DLOUHÝ,
JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, JUDr. Stanislav
GROSPIČ, Ing. Radim
CHYTKA, prof. JUDr. Zdeněk JIČÍNSKÝ, DrSc., JUDr. Stanislav KŘEČEK,
Ing. Bc. Tomáš KVAPIL, Ing. Miloš MELČÁK, CSc., JUDr. Jiří POLANSKÝ,
Zdeněk PROSEK, PaedDr. Jana RYBÍNOVÁ, JUDr. Hana ŠEDIVÁ, JUDr.
Jeroným TEJC, JUDr. Josef VONDRUŠKA

Nepřítomni: dne 21. února 2007 - posl. Jan MORAVA, Jindřich VALOUCH,
dne 22. února 2007 - posl. Jan MORAVA, Jindřich VALOUCH,

Hosté:

JUDr. Jiří Pospíšil - ministr spravedlnosti
JUDr. Cyril Svoboda - ministr a předseda Legislativní rady vlády
Jiří Nedoma – senátor
Josef Pavlata – senátor
Mgr. Zdeněk Zajíček - náměstek ministra vnitra
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. – Nejvyšší soud ČR
JUDr. Vladimír Král - 1. náměstek ministra spravedlnosti
Mgr. Ing. František Steiner, Ph.D. – náměstek ministra spravedlnosti
Ing. Jiří Stodůlka - náměstek ministra a předsedy Legislativní rady vlády
a další hosté dle prezenčních listin

Schůzi výboru v 10:00 hodin zahájil a řídil předseda výboru Marek Benda. V průběhu
jednání schůzi řídil i místopředseda výboru JUDr. Jiří Polanský.

Schválený pořad schůze:
1. Sdělení předsedy výboru
2. Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru
3. Senátní návrh na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 16)
4. Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé,
Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961
Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 114)

5. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku
trestů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 128)
6. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve
znění pozdějších předpisů (tisk 127)
7. Informace o činnosti Legislativní rady vlády v nadcházejícím období
8. Senátní návrh na vydání zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů
(tisk 15)
9. Informace o úkolech Ministerstva spravedlnosti v nadcházejícím období
10. Informace o přípravě trestního kodexu

K bodu 1:

Sdělení předsedy výboru

1. Na schůzi výboru se omlouvají poslanci uvedení na začátku zápisu.
2. Předseda ústavně právního výboru Marek Benda uvítal nové členy ústavně právního
výboru posl. Dlouhého a Kvapila.
3. Předseda ústavně právního výboru posl. Marek Benda dne 15. února 2007 obdržel dopis
od poslanců Milana Bičíka a Kateřiny Konečné, kteří ho jako zástupci předkladatelů tisku
č. 114 - návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé,
Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961
Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů - požádali o vyřazení tisku č. 114 z dnešní
schůze ústavně právního výboru. Důvodem je jednání předkladatelů návrhu zákona
s expertní skupinou Ministerstva spravedlnosti, jehož výsledkem by měl být pozměňovací
návrh, který bude členům ústavně právního výboru následně předložen. Vzhledem k tomu,
že u sněmovního tisku č. 114 byla Sněmovnou prodloužena lhůta k projednání o 20 dnů,
legislativní proces se nijak nezdrží.
Na návrh předsedy Bendy výbor vyslovil souhlas, aby návrh poslanců Milana Bičíka,
Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové na
vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších
předpisů (tisk 114) byl z pořadu dnešní schůze vypuštěn.

-

Z 9 přítomných poslanců
9 hlasovalo pro - Vondruška, Tejc, Šedivá, Grospič, Jičínský, Křeček, Polanský, Benda,
Prosek.
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ústavně právního výboru
z 11. schůze
dne 21. února 2007

Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava
Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 114)
___________________________________________________________________________

Na žádost zástupců navrhovatelů posl. Mgr. Milana Bičíka a posl. Bc. Kateřiny
Konečné
ústavně právní výbor
v y ř a z u j e z pořadu dnešní schůze výboru návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny
Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(tisk 114).

JUDr. Jeroným TEJC v.r.
ověřovatel výboru

Marek BENDA v.r.
předseda výboru
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4. Dále předseda výboru připomněl všem poslancům, kteří se přihlásili, že ve čtvrtek
22. února 2007 se uskuteční pracovní večeře ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila
a jeho náměstků s poslanci ÚPV, a to v 19.00 hod. v Lichtenštejnském paláci.
5. Dne 5. února 2007 byl všem členům ústavně právního výboru e-mailem zaslán projev
ministra zahraničních věcí k perspektivě umístění americké radarové základny na území
ČR, který byl přednesen ve středu 31. ledna 2007 v budově PSP ČR.
6. Dne 1. 2. 2007 byl všem členům ústavně právního výboru rovněž rozdán Armádní bulletin
k protiraketové obraně jako další vstupní informace o případném umístění radarové
základny na území České republiky.
7. Všem členům ústavně právního výboru byl rozdán:
• dopis veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla ze dne 3. ledna t.r., kterým zaslal
materiál pojmenovaný Kodex dobré správy, který je určitou formou shrnutí jeho
zkušeností s českou státní správou z prvního funkčního období v roli veřejného ochránce
práv,
• dopis veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla, kterým zaslal vyjádření
k problematice vyhlášky Ministerstva kultury č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy
přístrojů ke zhotovování rozmnoženin (čj. 16/07-ÚPV).
8. V kolovadlech a poté na sekretariátu ústavně právního výboru jsou k nahlédnutí studie
Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, a to
- Oběti některých kriminálních deliktů v České republice v r. 2004
- Přehled znalostí o násilí mezi mládeží: trendy, strategie a reakce v členských státech
EU
- Měření škod způsobených nelegálními drogami prostřednictvím indexu drogových
škod
- Trestní justice v Německu – fakta a čísla.
9. Předseda výboru Marek Benda informoval poslance, že se předpokládá event. vznik
dalšího podvýboru ústavně právního výboru. V současné době má ústavně právní výbor
zřízen jeden podvýbor, a to finanční.
10. Všem členům ústavně právního výboru předseda Marek Benda sdělil, že v zasedací
místnosti č. 55 je možné používat bezdrátový internet WIFI.
11. Předseda výboru Marek Benda informoval poslance o připravovaných zahraničních
pracovních cestách ústavně právního výboru
Zahraniční pracovní cesta do Portugalska se má uskutečnit od 10. do 13. dubna t. r.
Program se připravuje.
Zahraniční pracovní cesta do USA by se měla uskutečnit na návrh Velvyslanectví ČR ve
Washingtonu, a to v termínech
- od 12. - 16. března 2007
nebo
- od 16. - 20. dubna 2007.
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Obou dvou cest by se měli zúčastnit 4 poslanci - zástupci jednotlivých politických stran.
Předseda výboru se dotázal poslanců na složení delegací s tím, že na konci této schůze
výboru se k zahraničním pracovním cestám přijmou usnesení.

12. Poslanci byli seznámeni:
1) s dopisem Vězeňské služby České republiky, který obsahuje informaci o stavu
a složení vězňů ve vazebních věznicích a věznicích Vězeňské služby České republiky
k 30. listopadu 2006 (čj.: 182/06 -ÚPV),
2) s dopisem Vězeňské služby České republiky, který obsahuje informaci o stavu
a složení vězňů ve vazebních věznicích a věznicích Vězeňské služby České republiky
k 31. prosinci 2006 (čj.: 9/07-ÚPV),
3) s dopisem Vězeňské služby České republiky, který obsahuje informaci o stavu
a složení vězňů ve vazebních věznicích a věznicích Vězeňské služby České republiky
k 31. lednu 2007 (čj.: 23/07-ÚPV),
4) s dopisem paní Anny Šabatové, zástupkyně veřejného ochránce práv ve věci dopisu
pana Karla Michálka, který se týkal nároku na užívání bytu (čj.: 172/2/06-ÚPV),
5) s dopisem pana Josefa Kmocha z Litoměřic ve věci porušování Ústavy České
republiky a Listiny základních práv a svobod (čj.: 173/06-ÚPV),
6) s dopisem paní Aleny Světlíkové z Prahy 4, který zaslala ústavně právnímu výboru na
vědomí ve věci úhrad sociálního a zdravotního pojištění OSVČ (čj.: 174/06-ÚPV),
7) s e-mailem Spolku Šalamoun ve věci výroku soudce Petra Brauna při veřejném
jednání na Městském soudu v Praze ve věci obnovy procesu odsouzené Adély
Rajdlové dne 25. ledna 2007 (čj.: 15/07-ÚPV),
8) s e-mailem pana Jana Heligra, který nabízí aktuální semináře zaměřené na právní
problematiku (čj.: 17/07-ÚPV),
9) s usnesením hospodářského výboru, ve kterém jeho předseda Mgr. Oldřich Vojíř
informuje o zřízení podvýboru pro strategie a koncepce,
10) s usnesením organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 51, 54,
58, 63, 69, 73 a 77 k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání
delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců do zahraničí.
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K bodu 2:

Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

Příští týden se jednání výboru neuskuteční. V současné době zbývá ústavně právnímu
výboru projednat tisk 114 - návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka
Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, který byl vyřazen
z programu 11. schůze výboru. U tohoto tisku je prodloužena lhůta o 20 dnů.
Předseda výboru Marek Benda doporučil, aby se výbor sešel v průběhu plenární
schůze Poslanecké sněmovny a pořad příští schůze výboru včetně termínu si dohodl na
základě toho, jaké tisky nám budou přikázány. (Z 9 přítomných poslanců 9 hlasovalo pro.)

K bodu 3:

Senátní návrh na vydání ústavního zákona, kterým se mění
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění
pozdějších ústavních zákonů (tisk 16)

Senátní návrh na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993
Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 16) odůvodnil
zástupce navrhovatele senátor Jiří Nedoma.
Zpravodajskou zprávu přednesl zpravodaj výboru prof. Jičínský.
V obecné rozpravě vystoupili posl. Benda, Jičínský, Grospič, náměstek ministra
a předsedy Legislativní rady vlády Ing. Jiří Stodůlka.
Na vystoupení poslanců reagoval senátor Jiří Nedoma.
Závěrem výbor na návrh předsedy výboru Marka Bendy a zpravodaje prof. Jičínského
přijal usnesení, v němž přerušuje projednávání senátního návrhu na vydání ústavního zákona,
kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších
ústavních zákonů (tisk 16) do doby zaujetí stanoviska Stálé komise Poslanecké sněmovny
Parlamentu pro otázky Ústavy České republiky.
-

Z 10 přítomných poslanců
10 hlasovalo pro - Vondruška, Melčák, Tejc, Šedivá, Grospič, Jičínský, Polanský, Benda,
Dundáčková, Prosek.
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POSLANECKÁ SNĚMOVNA
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USNESENÍ
ústavně právního výboru
z 11. schůze
dne 21. února 2007
Senátní návrh na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 16)
___________________________________________________________________________

Po odůvodnění zástupce navrhovatele senátora Jiřího Nedomy, zpravodajské zprávě
posl. prof. JUDr. Zdeňka Jičínského, DrSc. a po rozpravě

ústavně právní výbor
p ř e r u š u j e projednávání senátního návrhu na vydání ústavního zákona, kterým se mění
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
(tisk 16) do doby zaujetí stanoviska Stálé komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pro
otázky Ústavy České republiky.

prof. JUDr. Zdeněk JIČÍNSKÝ, DrSc. v.r.
zpravodaj výboru

JUDr. Jeroným TEJC v.r.
ověřovatel výboru

Marek BENDA v.r.
předseda výboru
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K bodu 4:

Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka
Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové na
vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 114)

Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé,
Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961
Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 114) byl z pořadu schůze vypuštěn na
začátku dnešního jednání. (Viz bod č. 1 - sdělení předsedy výboru.)

K bodu 5:

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
ve znění pozdějších předpisů (tisk 128)

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním
řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o
Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 128) odůvodnil 1. náměstek ministra
spravedlnosti JUDr. Vladimír Král.
Zpravodajskou zprávu přednesla zpravodajka výboru posl. Dundáčková.
V obecné rozpravě vystoupili posl. Prosek, Dundáčková a Polanský.
Na vystoupení poslanců reagoval 1. náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Vladimír
Král.
V podrobné rozpravě nikdo nevystoupil.
Závěrem výbor na návrh zpravodajky posl. Dundáčkové přijal usnesení, v němž
doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
(tisk 128).

-

Z 12 přítomných poslanců
12 hlasovalo pro - Vondruška, Melčák, Böhnisch, Tejc, Šedivá, Grospič, Jičínský, Křeček,
Polanský, Benda, Dundáčková, Prosek.
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USNESENÍ
ústavně právního výboru
z 11. schůze
dne 21. února 2007
Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku
trestů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 128)
___________________________________________________________________________

Po odůvodnění 1. náměstka ministra spravedlnosti JUDr. Vladimíra Krále,
zpravodajské zprávě posl. JUDr. Evy Dundáčkové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila,

II.

p o v ě ř u j e p ředsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu,

III.

z m o c ň u j e zpravodajku výboru, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavně právního výboru.

JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ v.r.
zpravodajka výboru

JUDr. Jeroným TEJC v.r.
ověřovatel výboru

Marek BENDA v.r.
předseda výboru
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K bodu 6:

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(tisk 127)

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů (tisk 127) odůvodnil 1. náměstek ministra spravedlnosti JUDr.
Vladimír Král.
Zpravodajskou zprávu přednesl zpravodaj výboru posl. Křeček.
V obecné rozpravě vystoupili posl. Dundáčková, Křeček, Jičínský a Mgr. Pavel Čižinský
z Poradny pro občanství.
Poslanci vyslovili souhlas s vystoupením zástupců odborné veřejnosti.
Na vystoupení poslanců reagoval 1. náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Vladimír
Král a Mgr. Trešlová.
Závěrem výbor na návrh zpravodaje posl. Křečka přijal usnesení, v němž přerušuje
projednávání vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 127) do příští schůze
výboru.

-

Z 12 přítomných poslanců
12 hlasovalo pro - Vondruška, Melčák, Böhnisch, Tejc, Šedivá, Grospič, Jičínský, Křeček,
Polanský, Benda, Dundáčková, Prosek.
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POSLANECKÁ SNĚMOVNA
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23

USNESENÍ
ústavně právního výboru
z 11. schůze
dne 21. února 2007
Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů (tisk 127)
___________________________________________________________________________

Po odůvodnění 1. náměstka ministra spravedlnosti JUDr. Vladimíra Krále,
zpravodajské zprávě posl. JUDr. Stanislava Křečka a po rozpravě
ústavně právní výbor
p ř e r u š u j e projednávání vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 127) do příští schůze
výboru.

JUDr. Stanislav KŘEČEK v.r.
zpravodaj výboru

JUDr. Jeroným TEJC v.r.
ověřovatel výboru

Marek BENDA v.r.
předseda výboru
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K bodu 7:

Informace o činnosti Legislativní rady vlády v nadcházejícím
období

Informaci o činnosti Legislativní rady vlády v nadcházejícím období přednesl ministr
a předseda Legislativní rady vlády JUDr. Cyril Svoboda.
V diskusi vystoupili posl. Polanský, Jičínský, Křeček, Benda, Prosek, Dundáčková, a to i
opakovaně.
Na názory a dotazy poslanců reagoval ministr a předseda Legislativní rady vlády JUDr.
Cyril Svoboda.
Závěrem předseda výboru Marek Benda navrhl, že požádá Parlamentní institut
Parlamentu České republiky o srovnávací studii, jak je v jiných evropských zemích řešena
otázka zpomalení legislativního procesu a zabránění "přílepků" či dalších návrhů jdoucích mimo
řádný legislativní proces na úrovni Parlamentu. Výbor s tímto návrhem vyslovil souhlas. (Z 12
přítomných poslanců 12 hlasovalo pro.)

(Předseda výboru Marek Benda předal řízení schůze
místopředsedovi výboru JUDr. Jiřímu Polanskému)

K bodu 8:

Senátní návrh na vydání zákona o Ústavu paměti národa a o
změně některých zákonů (tisk 15)

Senátní návrh na vydání zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů
(tisk 15) odůvodnil zástupce navrhovatele senátor Josef Pavlata.
Zpravodajskou zprávu přednesl zpravodaj výboru posl. Benda, který mj. uvedl, že
o projednání tohoto návrhu zákona v ústavně právním výboru požádal výbor pro bezpečnost.
Úvodní slovo předkladatele i zpravodaje doplnil náměstek ministra vnitra pro veřejnou
správu, informatiku, legislativu a archivnictví Mgr. Zdeněk Zajíček.
Poslancům byl rozdán dne 7. února 2007 komplexní pozměňovací návrh poslance
Tomáše Kladívka, který byl předložen na jednání výboru pro bezpečnost dne 6. února 2007.
Tento komplexní pozměňovací návrh byl přijatý podvýborem pro kulturu a mediální
legislativu dnes, tj. 21. února 2007.
Poslanci vyslovili souhlas s vystoupením zástupců odborné veřejnosti.
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V obecné rozpravě vystoupili posl. Jičínský, Tejc, Chytka, Šedivá, Benda, Prosek,
Grospič, Vondruška, Böhnisch, Dundáčková, a to i opakovaně. Dále v rozpravě vystoupil ředitel
Archivu hlavního města Prahy pan Ledvinka.
Prof. Jičínský navrhl, aby senátní návrh na vydání zákona o Ústavu paměti národa
a o změně některých zákonů (tisk 15) byl vrácen předkladateli k přepracování. (Z 16
přítomných poslanců 6 hlasovalo pro, 8 proti a 2 se zdrželi.) Návrh nebyl přijat.
Výbor na návrh zpravodaje posl. Bendy vyslovil souhlas s tím, že za základ jednání
bude vzat komplexní pozměňovací návrh posl. Tomáše Kladívka. (Z 12 přítomných poslanců
9 hlasovalo pro, 3 se zdrželi.)
V podrobné rozpravě vystoupili posl. Šedivá, Benda, Böhnisch, Chytka, Jičínský
a Kvapil.
Závěrem výbor na návrh zpravodaje posl. Bendy přijal usnesení, v němž doporučuje
Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se senátním návrhem na vydání zákona o Ústavu
paměti národa a o změně některých zákonů (tisk 15) ve znění komplexního pozměňovacího
návrhu poslance Tomáše Kladívka spolu s připomínkami, které zazněly v podrobné rozpravě.

-

Z 16 přítomných poslanců
9 hlasovalo pro - Melčák, Polanský, Benda, Dundáčková, Chytka, Rybínová, Prosek,
Dlouhý, Kvapil
2 proti - Vondruška, Grospič
5 se zdrželo - Böhnisch, Tejc, Šedivá, Jičínský, Křeček.
Výbor dále vyslovil souhlas se zmocněním k legislativně technickým úpravám.

-

Z 16 přítomných poslanců
13 hlasovalo pro - Melčák, Böhnisch, Tejc, Šedivá, Křeček, Polanský, Benda,
Dundáčková, Chytka, Rybínová, Prosek, Dlouhý, Kvapil
3 se zdrželi - Vondruška, Grospič, Jičínský.

Poznámka:
Usnesení ústavně právního výboru č. 24 k tisku 15 je z důvodu jeho rozsahu k dispozici na
internetových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
/Schůze výboru byla přerušena v 18:35 hodin./
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/Schůzi výboru dne 22. 2. 2007 v 10:00 hodin zahájil a řídil
místopředseda výboru JUDr. Jiří Polanský./

K bodu 9:

Informace o úkolech Ministerstva spravedlnosti v nadcházejícím
období

Informaci o úkolech Ministerstva spravedlnosti v nadcházejícím období přednesl ministr
spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil, který mj. upozornil, že poslancům bude k dispozici podrobný
materiál o legislativních záměrech Ministerstva spravedlnosti v dalších letech. (V průběhu
jednání byl všem členům ústavně právního výboru rozdán podrobný materiál "Legislativní
záměry Ministerstva spravedlnosti a věcný záměr problematiky jmenování a odvolávání
funkcionářů soudů" a současně všem zaslán e-mailem.)
Jeho obsáhlý výklad doplnil náměstek Mgr. Ing. František Steiner, Ph.D., který se
zejména zaměřil na přípravu insolvenčního zákona, na otázku investic do justice a na otázky
související s elektronizací justice.
V diskusi vystoupili posl. Chytka, Křeček, Šedivá, Benda, Prosek, Polanský
a Vondruška.
Na rozpravu reagoval ministr spravedlnosti dr. Pospíšil, který závěrem pozval
poslance ústavně právního výboru na neformální pracovní večeři, která se koná dne 22. února
2007.

(Místopředseda výboru JUDr. Jiří Polanský
předal řízení schůze předsedovi výboru Marku Bendovi. )

K bodu 10:

Informace o přípravě trestního kodexu

Informaci o přípravě trestního kodexu uvedl ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil.
Obsáhlý výklad podal prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., který na přípravě tohoto právního
předpisu intenzivně pracuje. (V průběhu jednání byla všem členům ústavně právního výboru
rozdána tabulka o vývoji trestní politiky uplatňované vůči mladistvým v letech 2000 - 2005
a počet osob mladších 15 let, které se dopustily trestné činnosti.)
V diskusi vystoupili posl. Polanský, Křeček, Vondruška, Jičínský, Kvapil, Šedivá,
Chytka, Dundáčková, Rybínová, a to i opakovaně.
Na dotazy poslanců reagoval ministr spravedlnosti dr. Pospíšil a prof. Šámal.
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K bodu 1:

Sdělení předsedy výboru

Předseda výboru Marek Benda navázal na svou informaci ohledně chystaných
zahraničních pracovní cest ústavně právního výboru do Portugalska a USA, kterou přednesl
v bodě "Sdělení předsedy výboru" dne 21. února 2007. Poslanci se usnesli, že
•

zahraniční pracovní cesta do Portugalska se bude konat ve dnech 10. - 13. dubna 2007 ve
složení:
Marek Benda
předseda výboru
ODS
a vedoucí delegace
JUDr. Stanislav Grospič
místopředseda výboru
KSČM
PaedDr. Jana Rybínová
ODS
JUDr. Hana Šedivá
ČSSD
náhradník:
JUDr. Eva Dundáčková

ODS.

Z 12 přítomných poslanců
- 12 hlasovalo pro - Grospič, Melčák, Šedivá, Jičínský, Křeček, Polanský, Benda,
Dundáčková, Chytka, Rybínová, Prosek, Kvapil.
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Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2007
5. volební období
25

USNESENÍ
ústavně právního výboru
z 11. schůze
dne 22. února 2007

Zahraniční pracovní cesta ústavně právního výboru do Portugalska

Na návrh předsedy ústavně právního výboru Marka Bendy a po rozpravě
ústavně právní výbor
I.

s odvoláním na usnesení organizačního výboru č. 50 ze dne 29. listopadu 2006
uskuteční zahraniční pracovní cestu do Portugalska v termínu od 10. do 13. dubna
2007. Delegace poslanců bude v tomto složení:
Marek Benda
JUDr. Stanislav Grospič
PaedDr. Jana Rybínová
JUDr. Hana Šedivá

předseda výboru
a vedoucí delegace
místopředseda výboru

náhradník:
JUDr. Eva Dundáčková

ODS
KSČM
ODS
ČSSD
ODS,

II.

pověřuje předsedu výboru Marka Bendu, aby předal toto usnesení předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu,

III.

doporučuje organizačnímu výboru, aby vyslovil souhlas s touto zahraniční pracovní
cestou s tím, že náklady spojené s cestou a pobytem hradí Poslanecká sněmovna,

IV.

pověřuje předsedu výboru Marka Bendu k dalším jednáním týkajícím se výše uvedené
zahraniční pracovní cesty.

JUDr. Jeroným TEJC v.r.
ověřovatel výboru

Marek BENDA v.r.
předseda výboru
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•

zahraniční pracovní cesta do USA se bude konat ve dnech 15. - 21. dubna 2007 (termín bude
upřesněn) ve složení:
JUDr. Jiří Polanský
JUDr. Stanislav Křeček
Zdeněk Prosek
JUDr. Jeroným Tejc
náhradník:
Marek Benda

místopředseda výboru
a vedoucí delegace
místopředseda výboru

ODS
ČSSD
ODS
ČSSD
ODS,

Z 12 přítomných poslanců
- 12 hlasovalo pro - Grospič, Melčák, Šedivá, Jičínský, Křeček, Polanský, Benda,
Dundáčková, Chytka, Rybínová, Prosek, Kvapil
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USNESENÍ
ústavně právního výboru
z 11. schůze
dne 22. února 2007

Zahraniční pracovní cesta ústavně právního výboru do USA

Na návrh předsedy ústavně právního výboru Marka Bendy a po rozpravě
ústavně právní výbor
I.

s odvoláním na usnesení organizačního výboru č. 50 ze dne 29. listopadu 2006
uskuteční zahraniční pracovní cestu do USA v termínu od 15. do 21. dubna 2007
(termín bude upřesněn). Delegace poslanců bude v tomto složení:
JUDr. Jiří Polanský
JUDr. Stanislav Křeček
Zdeněk Prosek
JUDr. Jeroným Tejc
náhradník:
Marek Benda

místopředseda výboru
a vedoucí delegace
místopředseda výboru

ODS
ČSSD
ODS
ČSSD
ODS,

II.

pověřuje předsedu výboru Marka Bendu, aby předal toto usnesení předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu,

III.

doporučuje organizačnímu výboru, aby vyslovil souhlas s touto zahraniční pracovní
cestou s tím, že náklady spojené s cestou a pobytem hradí Poslanecká sněmovna,

IV.

pověřuje předsedu výboru Marka Bendu k dalším jednáním týkajícím se výše uvedené
zahraniční pracovní cesty.

JUDr. Jeroným TEJC v. r.
ověřovatel výboru

Marek BENDA v. r.
předseda výboru
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/Schůze výboru byla ukončena v 16:10 hodin./

JUDr. Jeroným TEJC v. r.
ověřovatel výboru

JUDr. Jiří POLANSKÝ v. r.
místopředseda výboru

Marek BENDA v. r.
předseda výboru
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