
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY VLÁDY ČR PRO LIDSKÁ PRÁVA 
12. prosince 2002  

 

 

Přítomni:  

 

Členové Rady:  

Předseda Rady Jan Jařab, Libuše Šilhánová, Pavla Boučková, Jaroslav Müllner, Josef Vavrek, 
Miloslav Koudelný, Dana Římanová, Jaroslav Kopřiva, Iveta Bartunková, Anna Šabatová, Kumar 
Vishwanathan, Jana Chalupová, Zdeněk Sovák.  

 

Stálí zástupci:  

Michal Nádvorník, Věra Jeřábková, Pavel Rotyka, Monika Bayerová, Hana Ševčíková, Tomáš 
Langášek, David Mošna.  

 

Hosté a jiné pověřené osoby, sekretariát Rady:  

Místopředseda vlády Petr Mareš, náměstek generální ředitelky Vězeňské služby ČR Bohuslav 
Burkiewicz, Veronika Pastrňáková, Martina Štěpánková, Andrea Baršová, Petra Burčíková, Petra 
Šuntilová.  

 

Omluveni:  

Jiří Hofman.  

 

Jednání řídil předseda Rady J. Jařab. V úvodu přivítal všechny členy a také hosty, omluvil J. Hofmana 
a přivítal místopředsedu vlády P. Mareše, který se poté ujal úvodního slova. Následně předseda Rady 
požádal všechny přítomné, aby se představili. Rada byla usnášeníschopná (17 přítomných s 
hlasovacím právem) - kvórum bylo 9 platných hlasů pro přijetí předkládaných návrhů.  

Rada schválila program v navržené podobě:  

1. Návrh předsedy Rady na jmenování členů jednotlivých výborů Rady 
2. Stanovisko vlády k vyrozumění veřejného ochránce práv ve věci Stojkovič 
3. Stanovisko vlády k vyrozumění veřejného ochránce práv ve věci Fakiri 
4. Návrh zásad politiky vlády v oblasti migrace cizinců 
5. Informace pro Radu ohledně připomínek k návrhu na změnu zákona č. 40/1993 Sb., o 

nabývání a pozbývání státního občanství ČR v znění pozdějších předpisů 
6. Různé  



 

1. Návrh na jmenování členů jednotlivých výborů Rady 

 

Předseda Rady J. Jařab předložil Radě k projednání návrhy na členy jednotlivých výborů Rady. Do 
Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva byla dodatečně navržena Dana Hrabcová a do 
Výboru pro práva cizinců Hana Pipková.  

 

 

2. Stanovisko vlády k vyrozumění veřejného ochránce práv ve věci Stojkovič 

 

Téma stručně uvedla P. Burčíková. A. Šabatová uvedla, že jde o první případ zpřístupnění 
zdravotnické dokumentace blízkým pozůstalým, s nímž se VOP obrátil na vládu. Dále uvedla, že při 
šetření nebylo jednání s  ministerstvem zdravotnictví úspěšné proto že, zákon o péči o zdraví lidu toto 
právo blízkých pozůstalých nahlížet do zdravotnické dokumentace výslovně neupravuje.  

 

D. Římanová informovala o mechanismu, který by měl umožnit zpřístupnění zdravotnické 
dokumentace ještě před přijetím zákona, který nahradí zákon o péči o zdraví lidu: blízcí pozůstalí 
pacienta, kteří se budou chtít seznámit se zdravotnickou dokumentací, požádají ministerstvo 
zdravotnictví o výjimku pro lékaře, nikoli pro sebe. Rovněž uvedla, že tak může dojít k situaci, že ani 
lékař, kterému byla výjimka udělena, nemusí zdravotnickou dokumentaci zpřístupnit především pro 
možné pochybnosti. J. Jařab uvítal, že ministerstvo zdravotnictví předkládá nový zákon nahrazující 
zákon o péči o zdraví lidu, v němž již právo osob blízkých na seznámení se se zdravotnickou 
dokumentací zemřelého výslovně zakotveno je. Upozornil, že do doby nabytí účinnosti nového zákona 
je nutno zdravotnickou dokumentaci zpřístupňovat už vzhledem k Úmluvě o lidských právech a 
biomedicíně a Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a vzhledem k judikatuře 
Evropského soudu pro lidská práva. Tento právní názor podpořil i Z. Sovák.  

 

B. Burkiewicz informoval o vydání pokynu Generální ředitelky Vězeňské služby ČR, aby v tomto 
individuálním případě byli rodiče F. Stojkoviče informováni, za jakých okolností jejich syn zemřel. Dále 
navrhl vypustit z návrhu stanoviska vlády, že dotyčný zemřel za nevyjasněných okolností. A. Šabatová 
a T. Langášek uvedli, že se nepodařilo prokázat za jakých okolností zemřel ani při vyšetřování úmrtí, 
kdy byl případ odložen, a navrhli nevyhovět požadavku B. Burkiewicze. P. Mareš naopak podpořil 
vyhovění požadavku na vypuštění této zmínky z návrhu stanoviska vlády, protože je tato skutečnost 
uvedena ve vlastním vyrozumění VOP, které je součástí celého materiálu, a protože se tato 
skutečnost nevztahuje k vlastnímu problému zpřístupňování zdravotnické dokumentace. Rada 
vyslovila souhlas s návrhem stanoviska a doporučila vládě, aby stanovisko vlády schválila v 
předložené podobě, v poměru 17 pro - 0 proti - 0 zdržení se.  

 

Po projednání tohoto bodu jednání opustili D. Římanová a P. Rotyka, při zachování 
usnášeníschopnosti pokleslo kvórum na 8 hlasů.  

 

 



3. Stanovisko vlády k vyrozumění veřejného ochránce práv ve věci Fakiri 

 

Případ p. Fakiriho stručně uvedla V. Pastrňáková. A. Šabatová popsala genezi šetření VOP vůči 
ministerstvu vnitra a uvedla, že odůvodnění rozhodnutí o neudělení státního občanství nemá veškeré 
náležitosti. J. Chalupová doplnila, že každé rozhodnutí správního orgánů má mělo být 
přezkoumatelné. J. Vavrek se tázal, jak bylo v tomto případě odůvodněno zamítavé rozhodnutí. M. 
Koudelný uvedl, že tento individuální případ nezná. J. Jařab upozornil, že podstatou vyrozumění VOP 
není rozsah odůvodňování rozhodnutí správního orgánu, ale skutečnost, že ministerstvo vnitra odmítlo 
VOP poskytnout informace, z nichž vychází při rozhodování ve správním řízení. Uvedl též, že pokud 
není rozhodnutí zamítnutí žádosti o udělení státního občanství řádně odůvodněno, lze již v 
současnosti presumovat, že důvodem k neudělení státního občanství je právě stanovisko 
zpravodajské služby.  

 

Rada vyslovila souhlas s návrhem stanoviska vlády a doporučila vládě, aby stanovisko vlády schválila 
v předložené podobě, v poměru 12 pro - 1 proti - 2 zdržení se.  

 

 

4. Návrh zásad politiky vlády v oblasti migrace cizinců a 
5. Informace pro Radu ohledně připomínek k návrhu na změnu zákona č. 40/1993 Sb., o 

nabývání a pozbývání státního občanství ČR v znění pozdějších předpisů 

 

V úvodu A. Baršová uvedla, že o se oba podněty předkládají Radě pouze pro informaci, protože v 
případě návrhu zásad politiky vlády v oblasti migrace cizinců jde teprve o připravovaný materiál, jehož 
konečná podoba dosud není známa.  

 

J. Jařab informoval o posledním vývoji jednání s ministerstvem vnitra ohledně návrhu na změnu 
zákona o státním občanství, včetně nalezení kompromisu především v právní úpravě pozbytí, resp. 
uchování státního občanství toho občana, který nabude jiné státní občanství na žádost v souvislosti 
s manželstvím. Vysvětlil, že jde o realizaci jednoho z podnětů Rady z předcházejícího funkčního 
období, kdy dalším výstupem je analýza dvojího státního občanství především s ohledem na existenci 
manželství (ta je rozesílána jako příloha k zápisu).  

 

Vypracovala: Veronika Pastrňáková  

Schválil: Jan Jařab  

Datum: 6.1.2003  

 


