
Zápis ze zasedání Rady vlády České republiky pro lidská práva 
dne 23. června 1999 

  

Čas zasedání: 11:00 – 13:30 

Přítomni: 

Předseda Rady – Petr Uhl 

Členové Rady 

náměstci ministrů: 

Jaroslav Kopřiva (MV), Ladislav Malý (MŠMT – jednání opustil ve 13:10), Ilja Racek (MK), Luděk 
Rychlý (MPSV) 

zástupci veřejnosti: 

Ivan Dejmal, Karel Holomek, František Lízna, Ladislav Lis, Stanislav Penc, Libuše Šilhanová, Ruth 
Šormová, Kumar Vishwanathan 

dále pověřeni (bez hlasovacího práva): 

Richard Krpač (MZV), Soňa Strculová (MMR), Jiří Ženatý (MO) 

hosté: 

Jiří Kolář (policejní prezident), Jaroslav Zeman (Policie ČR), Vladislav Husák (Policie ČR) 

Za sekretariát Rady 

Andrea Baršová (sekce pro práva cizinců), Barbora Bernatová (sekce pro práva dítěte, proti mučení), 
Jan Jařab (sekce pro občanská a politická práva, proti projevům rasismu) 

za sekretariát omluveny: Marta Miklušáková (tajemnice RpLP) a Alena Nedomová (sekce pro rovné 
příležitosti mužů a žen, pro sociální, hospodářská a kulturní práva) 

Omluveni: 

Karel Berka (ÚSIS), Alois Cihlář (MSp.), Pavel Dušek, Karel Hlaváček (MZdr.), Jaroslav Král (MMR), 
Dana Němcová, Martin Palouš (MZV), Petr Tax (MO)  

  

Program: 

Předseda Rady vyzval členy Rady, aby se zúčastnili připomínkového řízení k návrhu usnesení o 
opatřeních proti hnutím směřujícím k potlačení práv a svobod občanů. Připomínky písemně do 30. 
června, připomínkové řízení se koná 12. července 1999 ve 14:00 hod, Vladislavova ul. 4, zas. 
místnost v přízemí. 

Jediným bodem programu bylo přijetí usnesení, týkajícího se zásahu Policie ČR v Praze  
1. května 1999 při shromáždění neofašistů na Střeleckém ostrově a jejich pochodu Prahou.  



1) Policejní prezident Jiří Kolář vysvětlil strategii a taktiku zákroků policie v případě zásahů “proti 
veřejným vystoupením extremistů”. Za prioritu označil zamezení škodám na zdraví a životě. Tato 
priorita si podle jeho vyjádření vyžádala při událostech z 1. května snahu o důsledné oddělení obou 
skupin. Uvedl, že policie se snaží neprovádět proti demonstrantům zákroky pod jednotným velením 
v plné šíři, neboť při takových zákrocích proti davu by nevyhnutelně došlo ke zraněním, a dává 
přednost monitorování situace a pozdějšímu dokazování na základě videozáznamu a sebrané 
dokumentace. Policejní prezidium současně – v rámci možností daných zákonem - reaguje i na 
požadavky veřejného mínění. Proto bude v souvislosti s nedávnými masovými vystoupeními důsledně 
zabraňovat nepovoleným pochodům Prahou, nikoli však ohlášeným shromážděním.  

2) Jaroslav Zeman z Policie ČR oznámil, že konkrétní osoby, které se na shromáždění na Střeleckém 
ostrově dopouštěly propagace fašismu, jsou v současné době trestně stíhány; je jich pět.  

3) Diskuse se soustředila na tyto otázky 

• Zda měla policie upozornit zástupce Obvodního úřadu pro Prahu 1 na projevy fašismu na 
Střeleckém ostrově. Petr Uhl v této souvislosti vyjádřil názor, že na některé fašistické projevy, 
které zástupci Obvodního úřadu nemuseli jako takové rozpoznat, měli přítomní policisté jako 
odborníci tyto zástupce upozornit. Náměstek ministra vnitra Jaroslav Kopřiva naproti tomu 
sdělil, že odpovědnost je zcela na civilní složce – Obvodním úřadu, jak vyplývá ze 
shromažďovacího zákona. 

• Zda měla policie zakročit, jestliže pořadatelé (neofašisté) omezovali vstup na Střelecký ostrov 
jen na své sympatizanty. Přítomní zástupci policie i ministerstva vnitra se shodli v názoru, že 
pořadatelé měli odpovědnost za udržení pořádku a tudíž i právo rozhodovat  
o tom, koho na ostrov vpustí či ne. Stanislav Penc a další nicméně namítali, že pořadatelé – 
kteří ostatně ohlásili májovou veselici a nikoli demonstraci – porušili zákon  
a znemožňovali vstup na ostrov právě těm osobám, které nebyly ochotny spolu s nimi zákon 
porušovat.  

• Zda mohla policie svého deklarovaného cíle, tj. zabránění přímého střetu obou skupin, lépe 
dosáhnout tak, že by odvedla neofašisty na smíchovskou stranu mostu, a ne na Národní třídu, 
kde na ně právě čekali jejich odpůrci. 

  

4) Rada přijala usnesení v následujícím znění: 

Rada pro lidská práva informuje vládu, že na svém zasedání 23. června 1999 vyslechla policejního 
prezidenta Jiřího Koláře a jeho spolupracovníky k činnosti Policie ČR v Praze  
1. května 1999 při shromáždění neofašistů na Střeleckém ostrově a jejich pochodu Prahou. 

Rada pro lidská práva soudí, že 

1. se při shromáždění na Střeleckém ostrově 1. května 1999 a při jeho přípravě objevily fašistické a 
rasistické symboly i verbální projevy a že přítomný zástupce obvodního úřadu pro Prahu 1 
shromáždění přesto nerozpustil, ani o jeho rozpuštění nepožádal přítomnou Policii ČR; 

2. účastníci tohoto shromáždění omezovali svobodu pohybu obyvatel tím, že svévolně rozhodovali o 
tom, koho vpustí na Střelecký ostrov, a že k tomuto protiprávnímu jednání docházelo za nečinného 
přihlížení příslušníků Policie ČR, městské policie a pověřeného pracovníka obvodního úřadu; 

3. pochod Prahou zaručil neofašistům bezprecedentní propagaci, která může mít značný ohlas u 
snadno ovlivnitelných mladých lidí a povzbudit další šíření této agresivní ideologie, neboť vyvolává 
dojem, že její hlasatelé jsou beztrestní a těší se ochraně policie; 

4. umožnění neofašistického pochodu v této podobě je v přímém rozporu s deklarovanou politikou 
české vlády, zejména pak s její snahou postupovat proti všem projevům rasismu, xenofobie a 
intolerance. 



  

Rada se obrací  

A) na policejního prezidenta Jiřího Koláře se žádostí, aby 

1. zaručil, že bude Policie ČR v podobných případech zasahovat nejen s cílem udržení “klidu a 
pořádku”, ale především s cílem prosadit dodržování zákonů; 

2. prověřil, zda odpovědní policisté neodvedli demonstraci na náměstí Míru po předchozí dohodě s 
jejími organizátory, protože taková součinnost Policie ČR se zástupci neofašistického a rasistického 
hnutí by odporovala demokratickým tradicím ČR a politice vlády, a pokud by se toto podezření 
prokázalo, aby z něho vyvodil personální důsledky; 

B) na kontrolní orgány Policie ČR a ministerstva vnitra se žádostí, aby vyšetřily, zda velící důstojníci 
Policie ČR neporušili platné předpisy. 

V Praze dne 23. června 1999 

(hlasování o návrhu: pro návrh 9, proti 1, zdrželi se 2) 

5) Předseda Rady oznámil, že příští zasedání Rady se pravděpodobně uskuteční až koncem září 
tohoto roku. Přesný termín zatím není stanoven. 

  

Zapsali: Barbora Bernatová, Jan Jařab  

 


