
Návrh 

USNESENÍ 

Rady vlády ČR pro lidská práva 

ze dne 26. února 2009  
 

ke změně Jednacího řádu Rady vlády ČR pro lidská práva a jejích výborů 
 
Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen „Rada“) 

 

I. s c h v a l u j e  návrh předsedy Rady na změnu Jednacího řádu Rady a jejích výborů, 
uvedený v příloze tohoto usnesení; 

  
II.  m ě n í  jednací řády Výboru pro občanská a politická práva, Výboru pro hospodářská, 

sociální a kulturní práva, Výboru pro práva cizinců, Výboru proti mučení a jinému 
nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání, Výboru pro lidská práva a 
biomedicínu a způsobem uvedeným v příloze tohoto usnesení ; 

 
 
III.  ž á d á  předsedu Rady, aby vypracoval novelizovaná znění uvedených jednacích řádů 

a zajistil jejich publikaci na internetových stránkách Rady. 
 
 
 



 
 

Příloha k usnesení Rady ze dne 26. února 2009 
 
 
Změna Jednacího řádu Rady vlády pro lidská práva  
 

I. V článku 2 odst. 3, větě první, se slovo „písemnou“ zrušuje. Za větu třetí se 
vkládají věta čtvrtá a pátá: Pozvánka a materiály jsou zasílány elektronickou 
poštou. Na vyžádání člen Rady obdrží materiály k projednání v tištěné podobě.“ 

II.  V článku 2 odst. 4, větě poslední, se slova „elektronickou poštou“, včetně čárky, 
zrušují.  

III.  V článku 3 odst. 5 se za větu čtvrtou vkládá věta pátá: „Záznam se v originále 
založí v sekretariátu Rady.“ 

IV.  V článku 5 odst. 1, větě třetí, se slovo „písemnou“ zrušuje a za slovo „pozvánkou“ 
se vkládají slova „v elektronické podobě“. 

V. V článku 5 odst. 5, větě první, se za slovo „poslat“ vkládají slova „elektronickou 
poštou tajemníkovi výboru“. Slovo „písemné“ se zrušuje. Ve větě druhé se slovo 
„písemné“ a slova „do sekretariátu Rady v příslušném počtu výtisků“  zrušují. Ve 
větě třetí se slovo „předání“ nahrazuje slovem „rozeslání“. 

VI.  V článku 5 odst. 7 se za větu druhou vkládá věta třetí: „Záznam se v originále 
založí v sekretariátu Rady.“ 

VII.  V článku 8 odst. 1 se za větu první vkládá věta druhá: „Změny Jednacího řádu 
byly Radou schváleny dne 26. února 2009.“ 

 
 
 
Změna jednacího řádu Výboru pro občanská a politická práva  

 
I. V čl. 3 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta: „Záznam se v originále založí 

v sekretariátu Rady.“ 
II.  V čl. 3 odst. 8, větě druhé se slovo „předání“ nahrazuje slovem „zaslání“ 
III.  V čl. 5 odst. 3 se za větu první vkládá věta druhá: „Změny Jednacího řádu byly 

Radou schváleny dne 26. února 2009.“ 
 
 
 
Změna jednacího řádu Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva  
 

I. V čl. 2 odst. 3  se ve větě čtvrté slova „mohou být“ nahrazují slovem „jsou“. 
II.  V čl. 2 odst. 3 se věta pátá a šestá zrušuje. 
III.  V čl. 3 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta: „Záznam se v originále založí 

v sekretariátu Rady.“ 
IV.  V čl. 3 odst. 8, větě druhé se slovo „předání“ nahrazuje slovem „zaslání“ 
V. V čl. 5 odst. 3 se za větu první vkládá věta druhá: „Změny Jednacího řádu byly 

Radou schváleny dne 26. února 2009.“ 
 
 
Změna Jednacího řádu Výboru pro lidská práva a biomedicínu  
 



I. V článku 2 odst. 3 se slova „mohou být“ nahrazují slovem „jsou“ 
II.  V článku 2 odst. 3, větě šesté, se slova „elektronickou poštou“ zrušují. 
III.  V článku 3, odst. 6, se za větu druhou vkládá věta třetí: „Záznam se v originále 

založí v sekretariátu Rady“ 
IV.  V článku 3 odst. 8 se ve větě první za slovo „se“ vkládá slovo „elektronicky“. 
V. V čl. 5 odst. 3 se za větu první vkládá věta druhá: „Změny Jednacího řádu byly 

Radou schváleny dne 26. února 2009.“ 
 

 
 
Změna Jednacího řádu Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu 
zacházení a trestání 
 

I. V článku 2 odst. 3, větě první, se slovo „písemnou“ zrušuje. Za větu třetí se 
vkládají nové věty čtvrtá a pátá: Pozvánka a materiály jsou zasílány elektronickou 
poštou. Na vyžádání člen výboru obdrží materiály k projednání v tištěné podobě. 
V nové větě šesté se slova „elektronickou poštou“ zrušují. 

II.  V článku 3, odst. 6, se za větu druhou vkládá věta třetí: „Záznam se v originále 
založí v sekretariátu Rady“ 

III.  V čl. 5 odst. 2 se na konec věty vkládají slova: „a 26. února 2009.“ 
IV.  V čl. 5 odst. 3 se slova 19. dubna 2007 nahrazují slovy: „26. února 2009“. 

 
 
 
Změna Jednacího řádu Výboru pro práva cizinců 
 

I. V článku 2 odst. 3, větě první, se slovo „písemnou“ zrušuje. 
II.  V článku 2 odst. 3, se ve větě čtvrté slova „mohou být“ nahrazují slovem „jsou“. 

Ve větě páté se zrušují slova „elektronickou poštou“. 
III.  V článku 2 odst. 4, větě šesté, se slovo „písemně“ zrušuje a za slovo „zaslat“ se 

vkládají slova „elektronickou poštou“. 
IV.  V článku 2 odst. 4, větě sedmé, se slovo „písemné“ zrušuje. 
V. V článku 2 odst. 4, větě sedmé, se slovo „předání“ nahrazuje slovem „rozeslání“. 
VI.  V článku 3 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta třetí:: „Záznam se v originále 

založí v sekretariátu Rady.“ 
VII.  V článku 5 odst. 2 se za větu první vkládá věta druhá: „Změny Jednacího řádu 

byly Radou schváleny dne 26. února 2009.“ 
 
 
 
 


