
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PRO LIDSKÁ 
PRÁVA 

(dne 18. února 2000) 

  

Čas zasedání: 10:00 - 12:50 

Přítomni: 

předseda Rady Petr Uhl 

členové Rady: Alois Cihlář (MSp.), Ivan Dejmal, Pavel Dušek, Karel Holomek, Jaroslav Kopřiva (MV), 
Ladislav Lis, František Lízna, Dana Němcová, Stanislav Penc, Libuše Šilhánová, Ruth Šormová, 

dále pověřeni: Jindřich Fryč (MŠMT), Stanislava Horská (MPSV), František Valdštýn (MO), Hana 
Vejborná (MMR) 

za sekretariát Rady: Andrea Baršová, Barbora Bernatová, Jan Jařab, Marta Miklušáková, Alena 
Nedomová 

host: Andrej Sulitka (sekretariát Rady pro národnosti) 

Omluveni: 

Jaroslav Král (MMR), Ladislav Malý (MŠMT), Martin Palouš (MZV), Ilja Racek (MK), Luděk Rychlý 
(MPSV), Petr Tax (MO), Kumar Viswanathan. 

Program: 

Předseda Rady tlumočil omluvu mpř vlády Pavla Rychetského, který zasedání Rady nemohl 
z časových důvodů navštívit. 

1. Informace předsedy RLP o zprávách o plnění Mezinárodního paktu o občanských a 
politických právech a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech  

Zprávu o plnění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech projednala vláda 16. února 
2000, zpráva o plnění Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech je 
v novém připomínkovém řízení, které si vyžádal ministr zahraničních věcí vzhledem k rozsáhlým 
úpravám po prvním připomínkovém řízení. Vypořádání s připomínkami se koná 14. března 2000 
v zasedací místnosti Úřadu vlády, Vladislavova 4.  

2. Informace předsedy RLP o koncepci integrace Romů 

Koncepci předložil místopředseda vlády Pavel Rychetský se zmocněncem pro LP k projednání ve 
vládě dne 2. února 2000. Vláda koncepci nepřijala a předkladateli i zmocněnci ji vrátila k dopracování. 
Dne 7. března uspořádá zmocněnec veřejnou diskusi jak ke koncepci, tak k návrhu věcného záměru 
menšinového zákona; místo konání bude upřesněno v pozvánce. Seminář na toto téma pro ministry 
se má konat v Kolodějích v týdnu od 20. března 2000. Zmocněnec protestoval proti článku v Romano 
hangos o projednávání koncepce ve vládě, který zLP považuje za neobjektivní. Karel Holomek s tímto 
hodnocením nesouhlasil. 

3. Návrh Dany Němcové a Petra Uhla na přijetí usnesení, jímž by RLP doporučila vládě přijmout 
usnesení ukládající ministrovi vnitra předložit návrh novely zákona o pobytu cizinců.  



Dana Němcová shrnula nedostatky nového zákona o pobytu cizinců. Náměstek ministra vnitra 
Jaroslav Kopřiva sdělil, že ministerstvo vnitra si je problémů vědomo a k 30. červnu (to jest 6 měsíců 
od nabytí účinnosti zákona) předloží spolu s ministerstvem zahraničních věcí vládě vyhodnocení 
uplatňování zákona. Doporučil přeformulovat navrhované usnesení Rady (viz přílohu pozvánky na 
zasedání Rady a níže schválené usnesení), týkající se uplatnění podnětů Rady v této zprávě. Zároveň 
uvedl, že pokud připravovaná analýza potřebu změn prokáže, ministerstvo vnitra připraví komplexní 
novelu. Za hlavní problém nicméně neoznačil zákon samotný, ale individuální pochybení úředníků 
cizinecké policie při jeho aplikaci.  

Rada o návrhu Dany Němcové a předsedy Rady hlasovala a deseti hlasy (proti dvěma abstencím) 
přijala toto usnesení: 

Rada pro lidská práva doporučuje vládě ČR, aby uložila ministru vnitra, aby do dvou měsíců od přijetí 
usnesení vlády předložil vládě návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon číslo 326/1999 Sb., o 
pobytu cizinců, a při zpracování návrhu vzal v úvahu přiložený text. Rada ve smyslu čl. II, odst. 5 
svého statutu svého předsedu, aby její doporučení vládě předložil prostřednictvím místopředsedy 
vlády a předsedy její Legislativní rady. 

Přiložený text: 

1. Ustanovení §33 odst.5 nerespektuje skutečnost, že ČR je vázána řadou smluv o 
zamezení dvojího zdanění. Nejsou upraveny případy, kdy cizinec platí daně v jiném 
státě právě na základě některé smlouvy. To by mělo být rychle vyřešeno, neboť 
Česká republika musí zajistit soulad svých právních předpisů se závazky, jež na sebe 
vzala, nehledě již vůbec na důsledky, jež může mít omezení některých zahraničních 
podnikatelských aktivit na zaměstnanost v České republice. 

2. Lze přivítat, že zákon o pobytu cizinců zavádí v §35 nově institut strpění, který 
navíc v návaznosti na ustanovení podle § 179 respektuje také zásadu non-
refoulement a některé další závazky České republiky k ochraně lidských práv. Na 
druhou stranu je těžko pochopitelné, že zákon neumožňuje těmto osobám legálně 
pracovat a poskytování zdravotní péče podmiňuje důvody strpění v ustanovení § 179. 
(To znamená, že cizinci, kteří nemají tyto humanitární důvody, ale jejich vycestování z 
území brání překážka na jejich vůli nezávislá, nemají nárok na poskytnutí bezplatné 
zdravotní péče.) Soudíme, že zákonodárce měl v úmyslu upravit tímto institutem jak 
pobyt těchto osob na území státu, tak i podmínky pro to, aby mohly z jeho území 
vycestovat, jakmile to bude možné. Lze pochybovat, že za podmínek zavedených 
novou úpravou bude možno dosáhnout některého z těchto cílů. Pokud tyto osoby 
nemají možnost živit se legální prací, tlačí je platná úprava k vyhledávání ilegálních 
aktivit za účelem obživy. Kromě toho výrazně komplikuje jejich možnosti získat platný 
doklad a z území ČR vycestovat, jelikož vydávání dokladů je spojeno s úhradou 
nikoliv zanedbatelných poplatků. Je známo, že většina osob, jejichž postavení se řídí 
institutem strpění pobytu, nemají - z různých důvodů nezávislých na jejich vůli - platný 
cestovní doklad. Je tedy třeba nově upravit podmínky institutu strpění tak, aby mohl 
skutečně plnit svůj účel. 

3. Ustanovení §65 v odst. 1 písm. a) upravuje oprávnění požádat o povolení k pobytu 
za účelem společného soužití cizince s občanem ČR; ustanovení však váže toto 
oprávnění na podmínky selektivního charakteru. Zvláště společné soužití rodičů a 
jejich nezletilých dětí je upraveno nedostatečně až diskriminačně. K současnému 
znění ustanovení §65 odst. 1 písm. a) bod 3 lze poukázat na to, že podle ustanovení 
§3 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, nabývá 
dítě narozením státní občanství ČR, pokud alespoň jeden z rodičů je státním 
občanem ČR. Nezletilé dítě státního občana ČR nabude ve velké většině případů 
státní občanství ČR narozením. Z obecné úpravy nabytí státního občanství narozením 
bude vyloučeno poměrně malé množství dětí, jejichž rodič nabyl státní občanství ČR 
až po jejich narození nebo jejichž státní občanství se bude řídit speciální úpravou v 
souladu s některou z dvoustranných smluv o zabránění vzniku dvojího státního 
občanství, jimiž je Česká republika vázána. Cizinecký zákon ovšem omezil i tyto 



případy další podmínkou: žádost o povolení pobytu se podmiňuje tím, že manželství 
rodičů dítěte musí být rozvedeno. Nelze uvést jakékoliv podstatné důvody pro to, aby 
byly z úpravy vyloučeny děti žijící v úplných rodinách. Naproti tomu oprávnění 
požádat o povolení k pobytu podle ustanovení §65 nemá cizinec, který je rodičem 
nezletilého občana ČR. Na udělení povolení k pobytu podle ustanovení §65 zákona 
není právní nárok, takže správní orgán má možnost zamítnout žádost podanou 
účelově. Platná úprava je v rozporu s čl. 3 odst. 1 a 2 Úmluvy o právech dítěte. Pokud 
má být skutečně zájem dítěte předním hlediskem, neměly by být společnému soužití 
dítěte s rodiči kladeny překážky soustavou administrativních omezení, zákon by měl 
naopak aktivně vytvářet podmínky pro jeho bezproblémové uplatnění. Vázat právo 
dítěte dokonce na podmínku formálního rozvodu rodičů dítěte je diskriminační. 

4. Obdobnou výhradu lze mít k tomu, že ustanovení §65 neupravuje možnost udělit 
bezodkladně povolení k pobytu dítěti cizince, jemuž již v ČR byl pobyt povolen. V 
tomto případě je nutné navíc zmínit i omezený přístup dítěte ke zdravotnímu pojištění, 
což v případech dětí s vrozenými vadami nebo závažným onemocněním může vést 
až k ohrožení života dítěte. Na tyto děti se nevztahuje pojištění ze zákona a 
pojišťovna je také ve většině případů odmítne pojistit smluvně. Tyto skutečnosti jsou v 
rozporu se závazky plynoucími z Úmluvy o právech dítěte, zejména čl. 23 a 24. V 
případech dětí narozených na území ČR je toto opomenutí obzvláště závažné. 
Ustanovení je třeba v tomto smyslu novelizovat.  

5. Ustanovení §69 v taxativním výčtu oprávnění podat žádost o povolení k pobytu 
přímo z území republiky opomíjí osoby žádající o povolení k pobytu z důvodů 
stanovených v §65 odst. 1 písm. b). Jak rodinní příslušníci azylantů, tak osoby 
žádající o povolení k pobytu z humanitárních důvodů nemohou vycestovat do země 
svého původu, aby se tam obrátili na zastupitelský úřad ČR. K řešení zmiňovanému v 
poslední době, aby se tyto osoby obracely na zastupitelské úřady ČR v některé jiné 
zemi, např. na Slovensku, je možno vznést oprávněné výhrady. Zejména je třeba 
poukázat na to, že jiné státy budou jen stěží s pochopením akceptovat podobnou 
"žadatelskou turistiku", pokud její příčinou bude opomenutí české vnitrostátní právní 
úpravy. Tyto státy nejsou povinny cizinci umožnit vstup na své území za účelem 
podání žádosti o povolení k pobytu v ČR. I s ohledem na možné nepříznivé důsledky 
ve vztahu k sousedním státům je zřejmé, že by toto opomenutí mělo být co nejdříve 
napraveno. 

6. Ve výčtu dokladů, jimiž žadatel o povolení k pobytu dokládá zajištění prostředků k 
pobytu (§ 71), opomněl zákonodárce uvést doklady, prokazující, že žadatel se 
prostředky k pobytu vydělává vlastní prací. Tato možnost je přitom upravena i u 
dlouhodobých víz nad 90 dnů, kdy žadatel o udělení víza k pobytu nad 90 dnů 
nepředkládá prostředky k pobytu na území, nýbrž povolení k zaměstnání. Naproti 
tomu u žadatelů o povolení k pobytu zákon předpokládá, že budou prokazovat 
prostředky k pobytu výhradně výpisem z bankovního konta, nebo závazkem jiné 
osoby, jež uhradí náklady na jejich pobyt na území, nebo potvrzením o převodu 
finančních dávek vyplácených jiným státem. Je přitom logické, že osoby s povoleným 
pobytem, jejichž vazby k území státu jsou trvalejšího charakteru, si budou zajišťovat 
prostředky k pobytu vlastní prací. To je tedy třeba vložit do ustanovení § 71. 

7. Průkaz o povolení k pobytu vydá policie s platností na10 let a v návaznosti na dobu 
platnosti cestovního průkazu. Při prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k 
pobytu je cizinec povinen předložit podle ustanovení § 85 odstavce 1 vedle jiných 
náležitostí také doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území. Doklady o 
zajištění prostředků jsou taxativně vyčteny v ustanovení § 71 zákona. Tato právní 
úprava však nepokrývá všechny situace, kdy má cizinec na území ČR zákonný zdroj 
příjmů. Chybí zde například, jak je také uvedeno v předchozím bodě, možnost 
předložení dokladu o příjmu z pracovního poměru. Dále jde o situace, kdy cizinec 
pobírá na území ČR starobní, invalidní či jiný důchod nebo různé sociální dávky. 
Přitom osoby, které žijí z důchodu nebo sociálních dávek, mohou zpravidla jen 
obtížně splnit podmínku, aby předložily některý ze tří stanovených dokladů. Vzhledem 
k tomu, že se mohou vyskytovat nejrůznější poměry (např. finanční prostředky ze 



soukromého důchodového pojištění, z pronájmu apod.), je vhodné, ne-li nutné, aby 
byl pro účel prodloužení průkazu k pobytu za doklad o zajištění prostředků k trvalému 
příjmu považován také každý legální příjem cizince ve výši částek životního minima 
na osobní potřeby. V případech prodlužování průkazu o povolení k pobytu je 
žadatelem zpravidla cizinec, který na území ČR žije delší dobu nebo dokonce i od 
narození, má zde rodinu a podobně. Bylo by proto v rozporu s principy ochrany 
lidských práv, kdyby těmto cizincům nebylo prodlouženo povolení k pobytu pouze z 
toho důvodu, že jejich příjmy nejsou tak vysoké, aby měli v bance uloženou 
požadovanou finanční hotovost. 

8. Samostatnou zmínku si zaslouží i ustanovení §84 o prodlužování doby platnosti 
průkazu povolení k pobytu. Na tuto úpravu navazuje ustanovení o sankci, spočívající 
ve zrušení povolení k pobytu při nedodržení lhůty (§80 odst. 2 a), ustanovení o 
následné povinnosti policie stanovit lhůtu k vycestování a udělit cizinci výjezdní vízum 
(§ 80 odst. 3), ustanovení o sankci, spočívající ve správním vyhoštění v případě 
neuposlechnutí (§ 120, odst. 1b) a ustanovení o současné možnosti správního 
zajištění při zahájení řízení o vyhoštění (§ 124). Domníváme se, že nesplnění prvotní 
povinnosti žádat o prodloužení platnosti průkazu ve stanovené lhůtě má za následek 
příliš tvrdé sankce. Tím spíš, že ústní odmítání žadatelů o prodloužení dokladů je ve 
služebnách cizinecké policie rozšířenou praxí, takže cizinec nemá žádný doklad o 
tom, že příslušnou služebnu skutečně žádal o prodloužení povolení k pobytu a byl z 
nejrůznějších důvodů ústně odmítnut. Úprava při ukládání této sankce nebere ohled 
na důsledky sankce v cizincově soukromém a rodinném života. Ustanovení §80 odst. 
2 sice na tuto okolnost bere ohled, avšak neupravuje způsob, jak lze v takové situaci 
soukromý a rodinný život cizince posuzovat. Cizinec totiž není oprávněn požádat o 
povolení k pobytu po lhůtě, pokud ji zmeškal vlastní vinou, a pravomoc policie 
prodloužit jeho povolení z moci úřední upravena není. 

9. Další problémy mohou vyvstat také v souvislosti s úpravou zajištění cizince za 
účelem správního vyhoštění podle ustanovení §124 a následujících. Domníváme se, 
že zvláště úprava podle §126 odst. 2 je jasným porušením mnoha mezinárodně 
uznávaných principů ochrany lidských práv i Listiny základních práv a svobod. Lze 
zmínit zejména čl. 37 odst. 4 Listiny nebo čl. 5 odst. 4 evropské Úmluvy o ochraně 
lidských právech a základních svobod. Nelze pominout, že uzákonění možnosti 
odepření poučení o podmínkách přezkumu správního zajištění fakticky maří právo 
zajištěného cizince dát přezkoumat svůj případ, a je tedy také v rozporu s čl. 13 této 
Úmluvy. Nelze totiž v takovém případě hovořit o účinných právních prostředcích 
nápravy. Z toho vyplývá, že je v rozporu také s procesními zárukami týkajícími se 
vyhoštění cizinců, jak je upravuje čl. 1 protokolu č. 7 k Úmluvě. Zákon tak také zavádí 
poměrně unikátní diskriminaci na základě jazyka, když zároveň nestanoví, kdo a 
jakým způsobem bude rozhodovat o splnění podmínek pro jeho aplikaci, tedy 
konkrétně např. o skutečnosti, že nelze zjistit jazyk, ve kterém je cizinec schopen se 
dorozumět. Pochybnosti o účinnosti takového opravného prostředku lze uplatnit také 
vzhledem ke skutečnosti, že cizinec bude zřejmě nucen zaplatit soudní poplatek z 
návrhu na zahájení řízení o přezkumu rozhodnutí o správním zajištění podle 
ustanovení zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, položka 17 sazebníku 
soudních poplatků. 

10. Ve vztahu k úpravě pobytu cizinců pobývajících na území ČR dlouhodobě v 
souladu s právními předpisy se dále domníváme, že diskontinuitní charakter 
ustanovení §183 odst. 5 odporuje principům právní jistoty a rovnosti v právech. 
Samotná ustanovení §66 a 67 respektují oprávnění cizinců dlouhodobě usazených na 
území ČR, jejichž podstatu změna zákona sama o sobě nikterak neovlivnila - jak je 
ostatně patrné i z toho, že ustanovení §183 odst. 1, 2, 3 a 4 naopak potvrzují jejich 
kontinuitu s předchozí úpravou. Ustanovení §183 odst. 5 také do jisté míry 
zpochybňuje započítání délky pobytu u případů povolení k pobytu udělených v 
souladu s §183, odst. 1. Domníváme se, že tato právní úprava, kdy se do doby 
nepřetržitého pobytu jako podmínky pro možnost podání žádosti o povolení pobytu 
podle odst. 66 a 67 (8, resp. 10 let) započítává všem cizincům pouze doba po 1. 
lednu 2000 bez zřetele ke skutečné délce pobytu na území ČR, je v rozporu s rezolucí 



rady EU ze 4. března 1996 o právním postavení občanů třetích zemí na území 
členských států. Doporučujeme, aby ustanovení §183 odst. 5 bylo zrušeno. 

V souvislosti s bodem 3 programu navrhl Ivan Dejmal, aby Rada doporučila vládě přehodnotit vízovou 
politiku a zavedení hraničních průvodek pro vybrané země. Rada přes výhrady Jaroslava Kopřivy, 
podle jehož názoru nesouvisí vízová politika státu s lidskými právy, nýbrž s bezpečnostními a 
zahraničněpolitickými zájmy státu, schválila deseti hlasy (jeden hlas proti) toto usnesení: 

Rada pro lidská práva, znepokojena nedávným ztížením mezistátních styků občanů různých států, 
doporučuje vládě, aby znovu zvážila zavedení vízové povinnosti občanů jednotlivých zemí a prověřila, 
v souvislosti s prováděním nového zákona o pobytu cizinců, účelnost zavedení hraničních průvodek 
pro občany některých států. 

4. Informace předsedy RLP o jeho sporu s mpř Rychetským ve věci odst. 290-293 zprávy o 
plnění Úmluvy o právech dítěte 

Tento bod programu byl pro časovou tíseň vypuštěn. 

5. Informace Ladislava Malého o knize Ctibora Nečase Holocaust českých Romů 

Tento bod byl pro neúčast pana Ladislava Malého vypuštěn. 

6. Podněty ze sekcí 

Sekce pro práva dítěte (viz podklady rozesílané s pozvánkou na zasedání Rady): Náměstek Rychlý 
zaslal své vyjádření k návrhu podpory rozšíření rodinné mediace prostřednictvím Stanislavy Horské, 
která jej na zasedání zastupovala. Barbora Bernatová, tajemnice sekce pro práva dítěte, vzala 
vyjádření na vědomí a bude o něm svoji sekci informovat. 

Sekce pro hospodářská, sociální a kulturní práva (viz podklady rozesílané s pozvánkou na 
zasedání Rady): Náměstek Racek se zasedání nezúčastnil, vyjádření k ochraně duchovních církví a 
náboženských společností zaslal a bylo rozdáno na zasedání. Alena Nedomová, tajemnice sekce pro 
hospodářská, sociální a kulturní práva, o něm členy své sekce bude informovat. 

Sekce pro politická a občanská práva (viz zápis ze zasedání sekce rozeslaný s pozvánkou):  

K podnětu sekce ke koncepci reformy justice se vyjadřoval Alois Cihlář, který se však zabýval jen 
posledním bodem zápisu sekce.  

7. Návrh na jmenování nových členů odborných sekcí Rady 

Rada jednomyslně podpořila návrh Jaroslava Kopřivy na jmenování JUDr. Heleny Slukové z odboru 
všeobecné správy MV ČR do sekce pro hospodářská, sociální a kulturní práva Rady. 

8. Různé 

Na žádost Marty Miklušákové, tajemnice Rady a její sekce pro výchovu k lidským právům, Rada 
schválila deseti hlasy (jeden hlas proti) toto usnesení: 

Rada pro lidská práva pověřuje svoji sekci pro výchovu k lidským právům, aby v souladu se směrnicí 
OSN č. A/52/469/Add.1 vypracovala základní studii o stavu vzdělávání k lidským právům v České 
republice a zastoupila tak národní komisi v této směrnici popsanou. 

Ladislav Lis navrhl, aby se na příštím zasedání Rady projednávala stávající situace v Matiční ulici. 
Přislíbil, že podklady pro zasedání předá sekretariátu RLP se čtrnáctidenním předstihem před 
zasedáním tak, aby mohly být rozeslány v pozvánkou.  



Jaroslava Kopřiva upozornil, že na zasedání Rady jsou obvykle odpovědní a kvalifikovaní zástupci 
resortů málo zastoupeni a zástupci veřejnosti málo naslouchají jejich vyjádřením. S jeho stížností na 
časté absence členů RLP - náměstků ministrů – předseda RLP souhlasil a přislíbil, že se obrátí na 
příslušné ministry s žádostí o zjednání nápravy. 

Stanislav Penc informoval členy Rady v pátek 10. března, v den 51. výročí okupace Tibetu, proběhne 
v Praze v národním památníku na Vítkově koncert na podporu Tibetu. Ve stejný den bude řada radnic 
po celé republice vyvěšovat tibetskou vlajku. Tentýž den, od 15:30, proběhne protestní demonstrace 
před čínským velvyslanectvím (Praha 6, Pelléova ulice).  

Stanislav Penc také upozornil, že jsou na internetové adrese www.lidska-prava.cz k dispozici úplná 
znění mezinárodních dohod a zákonů souvisejících s lidskými právy, v současné době asi 50 právních 
norem. 

Další zasedání Rady se bude konat v pátek 31. března 2000 od 10:00 v místnosti č. 210 Úřadu 
vlády, nábř. Edvarda Beneše 4. 

  

  

V Praze dne 20. února 2000 

Zapsala: Marta Miklušáková, tajemnice RLP 

 


