
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY VLÁDY ČR PRO LIDSKÁ PRÁVA  

23. července 2002  

 

 

Přítomni:  

 

Členové Rady:  

Předseda Rady Jan Jařab, Libuše Šilhánová, Pavla Boučková, Ivan Dejmal, Alois Cihlář, Dana 
Němcová, František Lízna, Miroslav Fuchs, Josef Vavrek.  

Stálí zástupci:  

Radim Bureš, Anton Otte, Michal Nádvorník, Mirko Berný, Jan Wünsch.  

Hosté a jiné pověřené osoby, sekretariát Rady:  

Richard Kingham, Ondřej Abrham, Filip Pospíšil, Anna Šabatová, Jan Goetz, Veronika Pastrňáková, 
Martina Štěpánková, Petra Šuntilová, Petra Burčíková.  

Omluveni:  

Jaroslav Gacka, Pavel Dušek. 
 

 

Jednání řídil předseda Rady Jan Jařab. V úvodu omluvil místopředsedu vlády Pavla Rychetského, 
Jaroslava Gacku a Pavla Duška. Zároveň přivítal všechny členy a také hosty.  

 

Na žádost členů a stálých zástupců došlo k následující změně v programu: Změna pořadí bodu 1 a 2 
a doplnění nového bodu 3 – situace ohledně připravovaného dokumentárního filmu pro SŠ „ O co jde 
v lidských právech“.  

 

1. Zpráva o plnění vybraných doporučení Výboru pro lidská práva – kontrolního orgánu 
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech  

 

Úvodní slovo přednesla Veronika Pastrňáková, tajemnice Výboru pro občanská a politická práva. 
Připomněla, že jde o Zprávu, která navazuje na hodnocení ČR Výborem pro lidská práva z července 
2001, kdy ČR projednávala před Výborem pro lidská práva Úvodní zprávu o plnění závazků podle 
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (dále jen „Pakt“). Doplnila, že toto hodnocení 
projednávala rada na zasedání v září 2001.  



 

V následující diskusi Jaroslav Müllner (MŠMT) upozornil na to, že připomínky MŠMT nebyly dosud 
zapracovány do přehledu vypořádání připomínek (pozn. sekretariátu: stanovisko MŠMT sekretariát 
obdržel faxem cca 3 hodiny před vlastním jednáním Rady, zatímco aktualizovaná verze materiálu byla 
připravována s jednodenním předstihem).  

 

Alois Cihlář (MS) prezentoval stanovisko resortu spravedlnosti: Vyjádřil zásadní nesouhlas 
s ustavením pracovní skupiny, která by vypracovala právní analýzu souladu tzv. restituční legislativy 
s právem mezinárodním a komunitárním právem, zejména pak s ohledem na zakotvení práva na 
ochranu před diskriminací. V návaznosti na to uvedl, že je třeba upravit i vlastní Zprávu pro Výbor pro 
lidská práva.  

 

Richard Kingham (MZV) upřesnil, že k rozhodování Evropského soudu pro lidská práva, zejména 
v případech Poláčkovi proti ČR a Gratzingerovi proti ČR, jde o rozhodování kontrolního orgánu jiné 
mezinárodní smlouvy - Evropské úmluvy o lidských právech (č. 209/1992 Sb. – dále jen „EÚLP“), kdy 
navíc standard ochrany před diskriminací je EÚLP upraven odlišně a ochrana poskytovaná Paktem je 
na vyšší úrovni. Doplnil, že ČR v současné době nebude ratifikovat 12. protokol k EÚLP právě proto, 
že tento protokol odstraňuje subsidiární povahu zákazu diskriminace, čímž se i do smluvní základny 
Rady Evropy zavádí plnohodnotný zákaz diskriminace. Na závěr uvedl, že prohrané případy ČR před 
Výborem pro lidská práva vzbudily pozornost i Evropská komise.  

 

Pavla Boučková podpořila R. Kinghama a uvedla, že antidiskriminační závazek obsažený v Paktu je 
širší než závazek obsažený v EÚLP. Požadavek na vypracování právní analýzy o slučitelnosti tzv. 
restituční legislativy s mezinárodním a komunitárním právem považuje za logický předpoklad 
k nápravě právě u prohraných případů před Výborem pro lidská práva.  

 

Jan Jařab souhlasil s vyjádřením R. Kinghama a P. Boučkové a upozornil, že předmětem diskuse není 
ochrana majetku a vlastnictví, ale odlišné zacházení s osobami v závislosti na tom, zda jsou či nejsou 
českými státními občany. Informoval Radu o tom, že právě u rozhodování v individuálních případech 
se zdramatizovala komunikace mezi Výborem pro lidská práva a ČR právě proto, že ČR dosud jeho 
rozhodnutí neprovádí.  

 

Radim Bureš (MV) prezentoval zásadní nesouhlas MV s návrhem na vypracování právní úpravy 
nezávislé kontroly činnosti Policie ČR, s tím, že se MV domnívá, že doporučení Výboru pro lidská 
práva bylo naplněno novelou trestního řádu, přičemž na vyhodnocení dopadů novely je dosud brzy.  

 

Veronika Pastrňáková, Petra Burčíková a Jan Jařab vysvětlili, že ne ve všech případech deliktního 
jednání policistů jde o trestný čin, který by byl vyšetřován státním zástupcem; navíc při posuzování 
naplnění kritéria nezávislosti je třeba posuzovat nejen nezávislost obsahovou, ale i systémovou. Proto 
žádná vnitřní kontrola nemůže splnit kritérium nezávislosti systémové. Jan Wünsch upozornil na 
skutečnost, že materiál neobsahuje poznatky o existující nezávislé kontrole policistů v zahraničí.  

 



J. Jařab shrnul výhrady k existujícímu systému kontroly policistů:  

1. jednání, která nemají povahu trestného činu, vyšetřují orgány kontroly policie 
2. o stížnosti na jednání, které má povahu trestného činu, se státní zástupce nemusí dovědět, 

pokud ji jako první posuzuje orgán kontroly policie 
3. není zcela zajištěna personální neprostupnost inspekce MV s policií 

 

Hlasování:  

• o pozměňovacím návrhu vzešlém z připomínek MS na vypuštění bodu II/1 návrhu usnesení: 
4-8-2, návrh nebyl přijat 

• o pozměňovacím návrhu vzešlém z připomínky MV na vypuštění bodu II/2 návrhu usnesení: 
4-8-2, návrh nebyl přijat 

• o schválení materiálu v předložené podobě: 8-4-2. 

Rada doporučila vládě přijmout zprávu bez akceptování zásadních připomínek MS a MV.  

 

 

2. Závěrečná doporučení Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva – kontrolního 
orgánu Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech  

V. Pastrňáková ve stručnosti materiál uvedla s tím, že na rozdíl od materiálu předcházejícího je 
vnitrostátní „distribucí“ závěrečných hodnocení Výborem pro hospodářská, sociální a kulturní práva 
jakožto kontrolního orgánu Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 
nikoli zprávou pro kontrolní orgán, jak tato doporučení ČR plní, jak tomu bylo v předcházejícím bodu. 
Předala slovo M. Fuchsovi, který byl vedoucím delegace.  

 

Miroslav Fuchs (MPSV) informoval nejen o průběhu jednání a „dojmu“ delegace z něj, ale i jednání 
s nestátními organizacemi, které se uskutečnilo den před jednáním vládní delegace s Výborem. Na 
jednání s nestátními organizacemi bylo za problematické označeno obchodování s lidmi a 
diskriminace Romů především na trhu práce. Uvedl, že delegace poskytla co nejvíce informací na 
dotazy členů výboru. Rovněž požádal o vypořádání připomínek MPSV, které byly dodány po termínu a 
které na místě předal v písemné podobě a stručně je prezentoval.  

 

J. Jařab navázal na M. Fuchse v tom, že některá z doporučení Výboru ne zcela odpovídají situaci 
v ČR, a to zejména ve vztahu k situaci v ostatních státech střední a východní Evropy. Jako příklad 
uvedl kritiku údajného růstu počtu HIV pozitivních, kdy naopak jsou v ČR tyto počty mimořádně nízké.  

 

Anna Šabatová (VOP) se tázala M. Fuchse na hodnocení ČR z hlediska práva na přiměřené bydlení. 
M. Fuchs informoval, že Výbor byl seznámen s koncepcí bytové politiky, s tím že Výbor označil za 
problematické příčiny i následky ukončení užívání bytu s přivolením soudu. předejít násilnému 
vystěhování. A. Šabatová upozornila na to, že v těchto případech dochází k nařízení ustavní výchovy 
dětí, jejich rodiny byly „soudně vystěhovány“, což má katastrofální dopad na vztahy mezi rodiči a 
dětmi, jakož i na další vývoj těchto dětí. Upozornila na přístup samospráv k problému neplatičů, který 
je sice formálně právně v pořádku, nicméně že sociální práce samospráv je na špatné úrovni.  



 

P. Boučková informovala o tom, že EU má nástroje k ovlivňování lokální politiky, aby státní správa 
našla možnosti, jak ovlivnit lokální politiku centrálně. M. Fuchs informoval,. že v připravovaném 
systému sociálních služeb by měly být tyto služby nárokové a jejich garantem bude stát.  

 

R. Bureš (MV) upozornil, že asistenci při ukončení užívání bytů se soudním přivolením provádí policie 
a zařazení MV jako gestora do této problematiky by bylo nadbytečné. A. Šabatová uvedla, že MV je i 
gestorem „správy“, na což R. Bureš zareagoval vysvětlením, že MV je „systémovým“ gestorem správy, 
zatímco věcnými gestory jsou jednotlivé resorty.  

 

M. Fuchs dále uvedl, že MPSV není příslušným resortem k zákonu č. 451/1991 Sb., tzv. lustrační 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, neboť zákon provádí MV. Informoval dále, že se očekává 
stanovisko Evropské komise k zákonu č. 218/2002 Sb., tzv. služební zákon. R. Bureš přislíbil, že 
poskytne sekretariátu Rady vyjádření MV k doplnění MV jako gestora tohoto doporučení Výboru.  

 

Libuše Šilhánová shrnula, že připomínky jsou jako celek závažné a ČR by neměla zaujímat 
„obranářské“ stanovisko.  

 

Hlasování: 10 – 1 – 2.  

 

3. Dokument pro střední školy o lidských právech – Libuše Šilhánová 

 

L. Šilhánová uvedla, že na tento film dostala od UNESCO 177 tis. Kč., ale bohužel tyto prostředky 
nepokryjí veškeré náklady. Se žádostí o pomoc při technickém dokončení dokumentu se obrátila na 
ČT, která její žádosti nevyhověla. L. Šilhánová navrhla, aby na dokončení dokumentu byly vyčleněny 
finanční prostředky např. z kampaně proti rasismu.  

 

J. Jařab upozornil, že Rada jako taková prostředky nemá, ale může vyjádřit podporu dokončení 
dokumentu poté, co se seznámí se scénářem. Doplnil též, že prostředky na kampaň proti rasismu již 
byly rozděleny.  

 

J. Müllner uvedl, že všechny tyto věci se jako projekty posuzují individuálně s tím, že rozdělení dosud 
nerozdělených prostředků by mělo probíhat v září t.r.  

 

Rada proto k návrhu L. Šilhánové stanovisko nezaujala.  

 



 

4. Petice sdružení „Spravedlnost dětem“ 

 

Martina Štěpánková seznámila s obsahem petice – s případem nezletilé M. Doležalové. Petice 
kritizuje sociální pracovníky a přístup soudce, neboť otci nebyl umožněn styk s dítětem. Dále se 
zmínila, že ve Zprávě o stavu LP 2001 je uvedeno, že dítě je v 90% svěřeno do péče matky a navrhla, 
aby se tímto problém z pověření Rady zabýval Výbor pro práva dítěte.  

 

M. Fuchs uvedl, že tento problém je zahrnut do vládního programu koncepce rovnosti žen a mužů 
(tzv. Priority), kdy MPSV školí sociální pracovníky s tím, že MS již údajně školení soudců realizovalo 
s tím, že MPSV bude s MS spolupracovat na nalezení způsobu zlepšení této situace. R. Bureš 
poznamenal, že tyto případy ukazují i na jistou nekvalitu znaleckých posudků.  

 

A. Šabatová konstatovala, že stereotyp svěřování dítěte do výchovy matky bohužel existuje, s tím, že 
v některých případech matka skutečně brání ve styku dítěte s otcem i přes soudní úpravu těchto 
kontaktů, což je důvodem pro změnu soudního rozhodnutí.  

 

M. Fuchs doporučil tento problém předložit i Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen.  

 

Rada jednomyslně schválila, aby se peticí zabývaly oba uvedené Výbory s tím, že do 30. dubna 2003 
Radě předloží návrh na možné řešení.  

 

 

Vypracovala: Mgr. V. Pastrňáková  

Schválil: J. Jařab  

Datum: 2.srpna 2002  

 


