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Příloha k č.j. 07061/07 - RLP 
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY VLÁDY ČR PRO LIDSKÁ PRÁVA 
 

 
Přítomni: 
Členové Rady: 
Jindřich Kitzberger (MŠMT), Jaroslav Daněk (MO), Jaroslav Salivar (MV), Dana Němcová, 
Daniela Světlíková, Gwendolyn Albert, Jiří Matolín, Petra Burčíková, Petr Uhl 
 
Stálí zástupci: 
Petr Hanuš (MPSV), Michal Nádvorník (MK), Tomáš Langášek 
 
 
Hosté, pověřené osoby a ostatní přítomní: 
Martin Rozumek (člen Výboru pro práva cizinců), Jaroslav Větrovský (Organizace pro pomoc 
uprchlíkům), Ladislav Zamboj (člen Výboru proti mučení), Milan Hamerský (MS), Jan 
Wünsch (předseda Výboru pro občanská a politická práva), Pavla Burdová Hradečná (členka 
Výboru pro práva cizinců), Petr Hnátík (MZV), Džamila Stehlíková (ministryně vlády ČR), 
Andrea Baršová (náměstkyně ministryně), Jan Kamínek (MZV), Alena Kučerová (ÚOOÚ), 
Miroslav Kroc (MV) 
 
Sekretariát Rady: 
Lucie Otáhalová (tajemnice Rady), Lucie Rybová, Petr Novotný 
 
Omluveni:. 
František Korbel (MS), Marián Hošek (MPSV), Adolf Toman (MK), Tomáš Pojar (MZV), 
Anna Šabatová, Jana Chalupová 
 
Zasedání řídil předseda Rady Jan Litomiský. Předseda přivítal v úvodu hosty a členy a 
omluvil nepřítomné. Džamila Stehlíková stručně uvedla tu část programového prohlášení 
vlády, která se zabývá lidskými právy. Upozornila na potřebu přijetí antidiskriminačního 
zákona. Jan Litomiský informoval, že počet členů v důsledku změny vlády a některých 
občanských členů klesl na 15.  
Přítomno bylo 11 osob s hlasovacím právem. Rada byla usnášeníschopná.1  
Jan Litomiský navrhnul upravit program jednání – body 4 a 5 přesunout za bod 1 (nově jako 
body 2 a 3) a zároveň navrhnul doplnit nový bod 6 „Podnět Výboru pro občanská a politická 
práva k právní úpravě tzv.  jistot při vydávání předběžných opatření v občanském soudním 
řízení“ a bod 7 „Návrh usnesení předložený Petrem Uhlem. Navržený program byl schválen 
(hlasování 11-0-0) a jednotlivé body byly projednávány v následujícím pořadí: 
 

1. změna Statutu Rady vlády ČR pro lidská práva, 
2. usnesení Výboru pro práva cizinců k podnětu Organizace pro pomoc uprchlíkům 

ve věci zajištění cizinců v tzv. detašovaném pracovišti přijímacího střediska 
v tranzitním prostoru mezinárodního letiště (Velké Přílepy), 

3. podnět Výboru pro práva cizinců k zajištění přístupu všech dětí pobývajících na 
území České republiky k základnímu vzdělání, 

4. projednání Druhé periodické zprávy o plnění závazků plynoucích z Mezinárodního 
paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 

                                                           
1  Jiří Matolín a Jaroslav Daněk se dostavili v průběhu jednání. 
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5. podnět Výboru proti mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení a 
trestání k používání opatření omezujících pohyb osob při poskytování sociálních 
služeb a k návrhu změn zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 
99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

6. podnět Výboru pro občanská a politická práva k právní úpravě tzv. jistot při 
vydávání předběžných opatření v občanském soudním řízení, 

7. návrh usnesení předložený Petrem Uhlem, 
8. Statut Výboru pro lidská práva a biomedicínu,  
9. Jednací řád Výboru pro lidská práva a biomedicínu, 
10. Statut Výboru proti mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení a 

trestání, 
11. Jednací řád Výboru proti mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení a 

trestání, 
12. různé. 

 
1. Změna Statutu Rady vlády ČR pro lidská práva 
 
Jan Litomiský uvedl, že je třeba provést úpravy ve Statutu, které zohlední situaci po vzniku 
nové vlády. Změny Statutu zohlední pozici člena vlády, v jehož působnosti je Rada. Nově by 
měl být zastoupen jako stálý člen předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.  Přivítal 
zástupkyni Úřadu pro ochranu osobních údajů, které udělil slovo. Alena Kučerová stručně 
shrnula postavení a funkci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Členové Rady diskutovali o 
tomto bodu a z diskuse vzešly následující návrhy na úpravu Statutu, o kterých bylo hlasováno 
v pořadí, v jakém byly vzneseny: 2 

1. Petr Uhl upozornil na technický problém v čl. 3, odst. 6 písm. b), který upravuje 
ukončení funkce stálého zástupce a navrhl doplnit bod c) –„v případě stálého zástupce 
představitele občanské a odborné veřejnosti a akademické obce skončením mandátu 
člena Rady, jehož je stálým zástupcem“. (12-0-0) 

2.  P. Uhl k čl. 6 odst. 4: změna názvu Výboru pro odstranění všech forem diskriminace 
žen nikoliv na „Výbor pro rovnost mužů a žen“ ale na „žen a mužů“. (12-0-0) 

3. P. Uhl dále navrhl v čl. 6 odst. 2 vypuštění slova „Povinnou“. (12-0-0) 
4. Tomáš Langášek navrhl v čl. 9 odst. 3 nahradit slovo „ředitel“ slovem „vedoucí“.  
(12-0-0) 
5. Petra Burčíková navrhla upravit text celého Statutu, tak aby obsahoval buď generické 

maskulinum, nebo mužskou i ženskou formu označení osob. Hlasováno bylo o návrhu 
ponechat generické maskulinum (8-0-4). 

6. A. Kučerová navrhla upravit čl. 3 odst. 6, písm. a) a doplnit „předseda Úřadu pro 
ochranu osobních údajů“ (návrh si osvojil P. Uhl) (12-0-0) 

7.  Petr Uhl dále navrhl vypustit slova „ředitel odboru pro lidská práva Úřadu vlády ČR“ 
v čl. 3, odst. 6. (12-0-0) 

8. T. Langášek – v čl. 3 odst. 3 – v předposlední větě doplnit před slovo „odvolává“ 
slova „a pro projednání v Radě“. (12-0-0) 

Rada schválila navržené změny Statutu (12-0-0) 
 
2. Usnesení Výboru pro práva cizinců k podnětu Organizace pro pomoc uprchlíkům ve 
věci zajištění cizinců v tzv. detašovaném pracovišti přijímacího střediska v tranzitním 
prostoru mezinárodního letiště (Velké Přílepy) 
 

                                                           
2  V průběhu diskuse přišel J. Daněk, počet přítomných s hlasovacím právem stoupl na 12. 
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Člen výboru pro práva cizinců M. Rozumek stručně uvedl přítomné do problematiky a předal 
slovo autorovi podnětu J. Větrovskému, který jej souhrnně prezentoval. Dana Němcová 
podpořila podnět a navrhla usnesení k tomuto bodu. J. Salivar vyjádřil nesouhlas se zněním 
podnětu a prezentoval stanovisko Ministerstva vnitra. Dále uvedl, že novela zákona o azylu a 
zákona o pobytu cizinců již byla dnem 11. dubna 2007 schválena vládou. M. Rozumek uvedl, 
že veřejný ochránce práv, členové Výboru pro práva cizinců i Nejvyšší správní soud se 
shodují v názoru, že praxe Ministerstva vnitra není správná a že by mělo uznat chybu, neboť 
na letišti dochází k hromadnému zamítání žádostí a zbavení osobní svobody. Dana Němcová 
uvedla, že stanovisko Ministerstva vnitra vzbuzuje dojem, že při jeho postupu nejde o 
zákonnost, ale o účel, který reaguje na zkušenosti z praxe. Zároveň navrhla doplnit 
navrhované usnesení tak, aby předsedovi Rady bylo uloženo projednat věc s ministrem vnitra 
podle čl. 2 odst. 2 písm. c) Statutu Rady. Jan Litomiský informoval, že je v rozporu 
s ministrem vnitra ohledně navrhované novely zákona o azylu. J. Daněk konstatoval, že 
pojem letiště je vymezen příslušnými zákony, v jejich smyslu Přílepy letištěm nejsou. 
Navrhuje, aby Rada uložila svému předsedovi projednání věci také s ministrem spravedlnosti. 
Jan Litomiský nechal o podnětu hlasovat v následující podobě - všeobecná část podnětu (8-1-
3) a doplněk, který zní „Rada žádá předsedu Rady, aby věc projednal s ministrem vnitra a 
ministrem spravedlnosti“ (12-0-0). 
 
3. Podnět Výboru pro práva cizinců k zajištění přístupu všech dětí pobývajících na 
území České republiky k základnímu vzdělání 
 
Pavla Burdová Hradečná stručně uvedla podnět. J. Kitzberger informoval, že návrh novely 
školského zákona byl stažen z programu vlády a nahrazen původním návrhem a že návrh 
výboru podporuje. Dana Němcová navrhla usnesení. Jan Litomiský navrhl hlasovat o návrhu 
podnětu ve znění pozměňovacího návrhu Petra Uhla. Rada podnět vzala na vědomí (11-0-0). 
 
4. Druhá periodická zpráva o plnění závazků podle Mezinárodního paktu o 
hospodářských, sociálních a kulturních právech 
 
Petr Novotný stručně uvedl předkládaný materiál. Petr Uhl navrhl usnesení (12-0-0). 
 
Po projednání tohoto bodu bylo jednání přerušeno za účelem krátké přestávky.3 
 
5. Podnět Výboru proti mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení a 
trestání k používání opatření omezujících pohyb osob při poskytování sociálních služeb 
a k návrhu změn zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
 
Lucie Rybová uvedla podnět spolu se stanoviskem Ministerstva práce a sociálních věcí, které 
bylo rozdáno na jednání, a současně navrhla v textu usnesení nahradit slova „schvaluje“ slovy 
„bere na vědomí“ a změnit termín pro zpracování navrhovaných změn zákonů na 31. prosince 
2007. Ladislav Zamboj doplnil, že varianty řešení dohledu soudu nad používáním opatření 
omezujících pohyb osob se liší mírou aktivity uživatele sociálních služeb. V diskusi se 
přítomní vyjadřovali zejména ke shora uvedeným variantám. Byla vznesena řada 
pozměňovacích návrhů k podnětu, přičemž hlasováno bylo o těchto: 

1. Úvodní pozměňovací návrhy Lucie Rybové si osvojil Petr Uhl (13-0-0) 
2. Tomáš Langášek – změna bodu 3: „Ve věcech, které jsou závažnými nebo 

nezvratnými zásahy do tělesné integrity osoby, která nemá v plném rozsahu 
                                                           
3  Po přestávce se počet přítomných s hlasovacím právem Rady zvýšil na 13 (přišel J. Matolín). 
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způsobilost k právním úkonům, aby k takovému zásahu bylo třeba schválení soudem“ 
(5-2-6) 

3. Petra Burčíková – k bodu 2 : „V oblasti ustanovování zákonných zástupců uživatelům 
sociálních služeb, aby poskytovatel sociálních služeb ani žádný z jeho zaměstnanců a 
pracovníků nemohl být zákonným zástupcem osoby starší 18ti let, která je zbavena 
omezena v právní způsobilosti, které je tímto poskytovatelem poskytovaná právní 
služba. (1-1-11) 

4. Petr Hanuš – alternativní formulace  bodu 3 (5-0-6). 
 
Celý podnět ve znění schválených pozměňovacích návrhů byl schválen (10-0-1).4 
 
6. Podnět Výboru pro občanská a politická práva k právní úpravě tzv. jistot při 
vydávání předběžných opatření v občanském soudním řízení 
 
Podnět uvedl předseda Výboru pro občanská a politická práva J. Wünsch. Zástupce 
Ministerstva spravedlnosti Milan Hamerský uvedl, že ministerstvo nemá informaci o tom, že 
by skládání jistot činilo v praxi problém. Navrhl, aby stejně jako u bodu 2 (usnesení k podnětu 
Organizace pro pomoc uprchlíkům) Rada požádala svého předsedu, aby věc projednal 
s ministrem spravedlnosti. Návrh si osvojil J. Daněk a bylo o něm hlasováno namísto 
původního návrhu usnesení (10-0-1). 
 
7. Návrh usnesení Rady předložený Petrem Uhlem 
 
Petr Uhl odůvodnil svůj návrh vyjadřující znepokojení nad tím, že dne 30. listopadu 2006 na 
jednání vlády, které mělo na programu dva podněty schválené Radou, předkladatel a 
spolupředkladatel stáhli z programu jednání vlády tyto dva podněty s tím, že „už nebudou 
vládě předloženy“. J. Litomiský navrhl Radě alternativní usnesení, o kterém bylo hlasováno 
ve znění pozměňovacího návrhu T. Langáška ((9-0-2).  J. Daněk navrhl doplnění usnesení o 
druhý bod, ve kterém Rada žádá svého předsedu, aby s příslušnými ministry a vedoucím 
Úřadu vlády projednal stav prací na těchto podnětech (10-0-1). 
 
8. Statut Výboru pro lidská práva a biomedicínu 
 
Statut uvedla tajemnice výboru Lucie Rybová. Navrhla doplnění čl. 3 odst. 2 Statutu („na 
dobu dvou let“). Návrh si osvojil P. Uhl (9-0-0).5 Statut byl schválen ve znění pozměňovacího 
návrhu (9-0-0). 
 
9. Jednací řád Výboru pro lidská práva a biomedicínu 
 
Jednací řád uvedla tajemnice výboru Lucie Rybová. Jednací řád byl schválen (9-0-0). 
 
10. Statut Výboru proti mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení a 
trestání 
 
Statut uvedla tajemnice výboru Lucie Rybová. Statut byl schválen (9-0-0). 
 
 

                                                           
4  V průběhu jednání odešli J. Salivar a J. Kitzberger. 
5  V průběhu jednání odešli T. Langášek a D. Světlíková. 
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10. Jednací řád Výboru proti mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení a 
trestání 
 
Jednací řád uvedla tajemnice výboru Lucie Rybová. Jednací řád byl schválen (9-0-0). 
 
11. Různé 
 
Petr Uhl odstoupil z členství v Radě (s okamžitou platností) i ve Výboru proti mučení (dnem 
jmenování nového předsedy tohoto výboru). Jako důvody uvedl xenofobní postoje 
místopředsedy vlády Jiřího Čunka a jeho zneužívání rasistických předsudků a dále postoj 
vlády a potažmo J. Litomiského k tomu, že podnět Rady nemusí být vládou projednáván. 
Dana Němcová odstoupila z členství v Radě z důvodu svého dlouholetého působení v ní a 
navrhla jakou svou nástupkyni Pavlu Burdovou Hradečnou. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zapsali: P. Novotný, L. Otáhalová 
Schválil: J. Litomiský 
Datum: 10. května 2007  
 


