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Příloha k č.j. 13884/06-RLP 
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY VLÁDY ČR PRO LIDSKÁ PRÁVA 
19. června 2006 

 
Přítomni: 
Členové Rady: Svatopluk Karásek (předseda), Andrea Baršová (místopředsedkyně Rady), 
Jaroslav Daněk (MO), Jaroslav Müllner (MŠMT), Miloslav Koudelný (MV), Roman Polášek 
(MS), Radovan Suchánek (MZdr), Anna Šabatová, Dana Němcová, Petra Burčíková, 
Gwendolyn Albert, Jana Chalupová, Jiří Matolín, Daniela Světlíková, Petr Uhl; 
Stálí zástupci: Michal Nádvorník (MK), Lenka Arnoštová (MZdr), Pavel Rotyka (MS), Štefan 
Čulík (MPSV), Martin Plíšek (MI), Hana Vejborná (MMR), Anna Grušová, Milan Daniel, 
Robert Cholenský; 
Hosté, pověřené osoby a ostatní přítomní: Josef Mrázek (předseda Výboru pro hospodářská, 
sociální a kulturní práva a člen Výboru pro lidská práva a biomedicínu), Pavel Čižinský (člen 
Výboru pro práva cizinců), Kateřina Valachová (členka Výboru pro hospodářská, sociální a 
kulturní práva), Dagmar Zelenková (MPSV, členka Výboru pro odstranění všech forem 
diskriminace žen), Pavla Schödelbauerová (MMR), Jana Vobořilová (kancelář Rady vlády 
pro záležitosti romské komunity);  
Sekretariát Rady: Jana Marečková (tajemnice Rady), Lucie Rybová, Veronika Doležilová; 
Omluveni: Pavel Svoboda (MZV), Petra Smolíková (MK), Marián Hošek (MPSV), Jiří 
Vačkář (MMR). 
 

Zasedání řídil předseda Rady Svatopluk Karásek. Předseda přivítal v úvodu hosty a 
členy a omluvil nepřítomné. Jménem místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti vystoupil 
Roman Polášek a poděkoval členům Rady za jejich práci. Přítomno bylo 19 osob 
s hlasovacím právem. Rada byla usnášeníschopná. Program navržený v pozvánce, ve znění 
jejího dodatku, byl schválen (hlasování 18-0-0)1 a jednotlivé body byly projednávány 
v následujícím pořadí: 
1. podnět Výboru pro práva cizinců k zajištění rovného a účinného přístupu cizinců ke 

vzdělávání a ke školským službám; 
2. podnět Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen ke změně vzorových statutů 

pro poradní a pracovní orgány vlády; 
3. podnět Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva k problematice bydlení osob 

ohrožených sociálním vyloučením; 
4. podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k problematice používání nekonvenčních 

zdravotnických metod a jejich další implementace do právního řádu ČR – informace o 
výsledcích meziresortního připomínkového řízení a projednání dalšího postupu; 

5. různé: 
a. informace o Evropské kampani mládeže na podporu lidských práv, rozmanitosti 

mezi národy a participace – „All Different – All Equal“, 
b. informace o Evropském roku rovných příležitostí pro všechny (2007) – směrem ke 

spravedlivé společnosti. 
 

1. podnět Výboru pro práva cizinců k zajištění rovného a účinného přístupu cizinců ke 
vzdělávání a ke školským službám 
 Podnět uvedl Pavel Čižinský, člen Výboru pro práva cizinců. Poukázal na to, že ze 
znění nového školského zákona vyplývá dělení cizinců a jejich dětí na dvě kategorie (občan 
EU či jeho rodinný příslušník a další preferovaní cizinci a znevýhodněný občan třetí země), 
                                                           
1 Při tomto hlasování nebyl přítomen Jiří Matolín. Počet přítomných s hlasovacím právem byl 18. 
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což vede k nežádoucímu rozlišování v přístupu ke vzdělání a školským službám a má 
negativní vliv na integraci cizinců. Jaroslav Müllner zdůvodnil znění zákona nutností 
implementovat směrnice EU s tím, že se nepředpokládala změna stávajícího stavu ve vztahu 
k cizincům ze třetích zemí. Ve stanovisku (dopis 1. náměstka ministryně Václava Pícla ze dne 
3. dubna 2006, č.j. 7840/2006-45) určeném ředitelkám a ředitelům krajských úřadů MŠMT 
uvedlo, že z hlediska integrace cizinců je žádoucí poskytovat i cizincům ze třetích zemí 
vzdělávání a související služby za stejných finančních podmínek, jaké mají občané ČR a není 
důvodu měnit stav existující v minulých letech. Podle stanoviska MŠMT zůstává problémem 
pouze ta skutečnost, že finanční prostředky ze státního rozpočtu, které cizinci ze třetích zemí 
nemají garantovány školským zákonem, nelze školám přidělovat prostřednictvím krajských 
normativů, ale z rezerv krajských úřadů. Jaroslav Müllner přislíbil zaslat text stanoviska 
MŠMT sekretariátu Rady, aby mohl být poskytnut ostatním členům Rady. 
 Dana Němcová a Anna Šabatová vyjádřily podnětu podporu. Anna Šabatová a Petr 
Uhl upozornili na problematičnost rozlišování oprávněnosti a neoprávněnosti pobytu rodičů 
dětí – cizinců, pokud jde o práva dětí, neboť primární by vždy měl být prospěch dítěte, a 
podnět z tohoto důvodu nepokrývá celou šíři problému. Pavel Čižinský uvedl, že výbor toto 
téma v podnětu neřešil z důvodu nedostatku informací i jeho určité kontroverznosti. 
 Andrea Baršová, tajemnice Výboru pro práva cizinců přednesla návrh na úpravu 
podnětu podle připomínek MŠMT (dopis náměstka ministryně Jaroslava Müllnera ze dne 26. 
května 2006, č.j. 12 959/06-22). Z diskuse dále vyplynul návrh na stanovení termínu 31. října 
2006 v bodu II/1 návrhu usnesení Rady a návrh nahradit v bodu I návrhu usnesení Rady slovo 
„schvaluje“ slovy „bere na vědomí“. Podnět byl schválen ve znění výše uvedených změn 
(hlasování 19-0-0). 

 
2. podnět Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen ke změně vzorových 
statutů pro poradní a pracovní orgány vlády 
 V úvodu vystoupila Dagmar Zelenková, členka Výboru pro odstranění všech forem 
diskriminace žen za MPSV. Uvedla, že cílem podnětu je podpořit vyvážené zastoupení žen a 
mužů v rozhodovacích procesech. Z rozboru stavu zastoupení žen a mužů v poradních a 
pracovních orgánech vlády, který výbor provedl, vyplynulo, že s výjimkami je zastoupení žen 
v těchto orgánech velmi nízké (průměrně 10%). Na základě podnětu by tedy měly být 
doplněny vzorové statuty poradních a pracovních orgánů vlády tak, aby se při jejich 
obsazování zohledňovalo hledisko rovného zastoupení žen a mužů. V rozpravě Dagmar 
Zelenková potvrdila, že změna by se neměla týkat případů, kdy členství v orgánu je spojeno 
s určitou funkcí. Rada podnět schválila (hlasování 15-1-2).2 

 
3. podnět Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva k problematice bydlení 
osob ohrožených sociálním vyloučením 

Podnět uvedli Josef Mrázek, předseda Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní 
práva a Kateřina Valachová, členka Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva. 
Podnět vyhodnocuje stav v oblasti sociálního bydlení a obsahuje návrhy řešení de lege 
ferenda. Při řešení problematiky sociálního bydlení je přitom klíčová úloha obcí a otázka 
dozoru MV nad jejich samostatnou působností v oblasti bydlení, která zůstává nejasná. Na 
základě poznatků členů výboru a veřejného ochránce práv se ukazuje jako nezbytné pro řešení 
problematiky bydlení osob ohrožených sociálním vyloučením jasnější vymezení pravomocí 
(úkolů) obcí v samostatné působnosti a vypracování vzorových pravidel pro přijímání a 
projednání žádostí o obecní byt. Tajemnice Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva 
Lucie Rybová doplnila, že podnět směřuje k plnění některých doporučení (č. 19 a 38) Výboru 
OSN pro hospodářská, kulturní a sociální práva z roku 1999. Další pravidelnou zprávu o 
                                                           
2 V průběhu projednávání bodu 1 odešel Martin Plíšek. Počet přítomných s hlasovacím právem se snížil na 18. 
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plnění Mezinárodního paktu o hospodářských, kulturních a sociálních právech včetně 
informací o plnění doporučení bude vláda předkládat v roce 2007 (vládě má být zpráva 
předložena do konce února 2007). 

V rozpravě diskutovali přítomní zejména o určení časových termínů a gescí resortů 
k jednotlivým úkolům v návrhu usnesení vlády, problému nedostatečné motivace obcí 
k využívání dodatací MMR, nevhodnosti používání pojmu „občan“ v kontextu problematiky 
bydlení a otázkou, zda by problematika sociálního bydlení měla být upravena občanským 
zákoníkem.  

Lucie Rybová poté shrnula všechny změny, které byly navrženy na základě některých 
připomínek obsažených ve vyjádřeních resortů, které byly požádány o stanovisko k podnětu 
(zapracování těchto připomínek do návrhu usnesení vlády bylo rozdáno v písemné podobě na 
tomto zasedání), a na základě diskuse členů Rady. Návrhy změn vzešlé z diskuse členů Rady: 

1. upravit text podnětu tak, aby se v něm nevyskytoval pojem „občan“ (nemá 
se týkat pouze státních občanů ČR); 

2. doplnit gesci MMR a MPSV (vedle MV) do bodu II/1 návrhu usnesení 
vlády; 

3. stanovit termín 31. prosince 2006 pro splnění všech úkolů v návrhu usnesení 
vlády. 

Rada podnět schválila ve znění výše uvedených změn (hlasování 13-0-3).3 
 

4. podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k problematice používání nekonvenčních 
zdravotnických metod a jejich další implementace do právního řádu ČR – informace o 
výsledcích meziresortního připomínkového řízení a projednání dalšího postupu 

Předseda Rady informoval o výsledcích meziresortního připomínkového řízení: na 
základě zásadního požadavku uplatněného dodatečně Ministerstvem zdravotnictví byl bod II 
návrhu usnesení vlády přeformulován následovně: „(vláda) ukládá ministrovi zdravotnictví, 
aby při přípravě návrhu zákona o zdravotní péči zohlednil podnět Rady vlády České republiky 
pro lidská práva, uvedený v bodě I. tohoto usnesení“. Lucie Rybová uvedla, že Výbor pro 
lidská práva a biomedicínu podporuje původní znění návrhu usnesení vlády, které Rada 
schválila dne 6. února 2006 a ze kterého vyplývá pro Ministerstvo zdravotnictví úkol 
vypracovat a vládě předložit „odborný podkladový materiál a stanovisko k možnosti 
implementace poskytování nekonvenčních zdravotnických metod do právního řádu, včetně 
vymezení této oblasti, gesce jednotlivých resortů a  návrhu dalšího postupu ve věci“.   

Po rozpravě přednesl předseda Rady návrh usnesení Rady: Rada vlády ČR pro lidská 
práva schvaluje úpravy svého podnětu k problematice používání nekonvenčních 
zdravotnických metod a jejich další implementace do právního řádu ČR ze dne 6. února 2006 
provedené na základě výsledků meziresortního připomínkového řízení a doporučuje 
předsedovi Rady, aby podnět v této podobě předložil prostřednictvím místopředsedy vlády a 
ministra spravedlnosti vládě. Tento návrh nebyl schválen (hlasování 6-7-2).4 Rada dále 
rozhodla o stanovení termínu 31. prosince 2006 pro splnění úkolu uvedeného v bodu II 
návrhu usnesení vlády (hlasování 13-0-2). Návrh usnesení vlády k podnětu bude tedy vládě 
předložen s rozporem ve znění schváleném Radou dne 6. února 2006 s výše uvedenou 
změnou termínu v bodu II. 

 
 
 

                                                           
3 V průběhu projednávání bodu 3 odešli Martin Plíšek a Radovan Suchánek. Při hlasování nebyla přítomna ani 
stálá zástupkyně Radovana Suchánka Lenka Arnoštová. Počet přítomných s hlasovacím právem se snížil na 16. 
4 V průběhu projednávání bodu 4 odešel Miloslav Koudelný. Počet přítomných s hlasovacím právem se snížil na 
15. 
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5. různé 
Jaroslav Müllner přednesl stručnou informaci o Evropské kampani mládeže na 

podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace – „All Different – All Equal“, 
kterou realizuje MŠMT. Jana Vobořilová informovala o přípravě Evropského roku rovných 
příležitostí pro všechny (2007), za jehož realizaci je odpovědná sekce pro lidská práva Úřadu 
vlády. Členové Rady byli vyzváni, aby v případě zájmu zaslali své náměty týkající se 
realizace projektu. Tajemnice Rady informovala o tom, že na program schůze vlády dne 28. 
června 2006 byly zařazeny podnět Rady k diskriminaci mužů pečujících o děti, podnět Rady 
ke zřízení samostatného orgánu pro vyšetřování deliktního jednání příslušníků Policie ČR, 
obecní policie a Vězeňské služby ČR a usnesení Rady ze dne 29. května 2006 k usnesení 
vlády ze dne ze dne 19. dubna 2006 č. 435. Dále podala informace o návštěvě Evropského 
výboru pro zabránění mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání 
(CPT) v České republice v roce 2006 a o plánovaném projednání zpráv vlády ČR o plnění 
závazků z mezinárodních úmluv o lidských právech (CEDAW, OP CRC). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zapsala: J. Marečková 
Schválil: S. Karásek 
Datum: 28. června 2006  


