
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY VLÁDY ČR PRO LIDSKÁ PRÁVA 
23. února 2004  

 

 

Přítomni:  

 

Členové Rady: Jan Jařab (předseda), Jaroslav Müllner (MŠMT), Pavla Boučková, Anna Šabatová, 
Jana Chalupová, Libuše Šilhánová.  

Stálí zástupci: Lenka Arnoštová (MZdr), Michal Nádvorník (MK), Věra Jeřábková (MZV), Pavel Rotyka 
(MS), Martin Plíšek (MI), Barbora Bernátová (MO), Daniela Světlíková.  

Hosté a jiné pověřené osoby: místopředseda vlády PhDr. Petr Mareš, Vít Schorm (zmocněnec vlády 
pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva), Petr Uhl (předseda Výboru proti 
mučení), Pavla Katzová (MŠMT), Martin Fliegel (MŠMT), Jiří Pilař (MŠMT)  

Sekretariát Rady: Andrea Baršová, Martina Štěpánková, Jana Marečková, Petr Novotný, Petra 
Šuntilová.  

Omluveni: Jaroslav Gacka, Hana Vejborná, Dalibor Jílek, Monika Bajerová, Zdeněk Sovák, Pavel 
Vošalík, Dana Němcová.  
 

Jednání řídil předseda Rady Jan Jařab. V úvodu přivítal místopředsedu vlády PhDr. Petra Mareše, 
další hosty a členy a omluvil nepřítomné. Přítomno bylo 12 osob s hlasovacím právem. Rada byla 
usnášeníschopná; kvórum 7 hlasů.  

 
Přítomní odsouhlasili návrh předsedy na změnu programu. Jednalo se tak o jednotlivých bodech 
programu v následujícím pořadí: 

1. Návrhy změn statutu a jednacího řádu Výboru pro práva cizinců;  
2. Podnět Výboru pro práva cizinců ke zlepšení situace v zařízeních pro zajištění cizinců; 
3. Podnět Výboru pro práva dítěte k zajištění práva dítěte odděleného od jednoho nebo obou 

rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči; 
4. Podnět Výboru proti mučení a Výboru pro práva dítěte ve věci používání kamer a odposlechů 

ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy;  
5. Různé 

 

1. Návrhy změn statutu a jednacího řádu Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva 
(v průběhu projednání se dostavila Věra Jeřábková, tj. přítomno bylo 13 osob s hlasovacím právem; 
kvórum 7 hlasů)  
 

Tajemnice Výboru Andrea Baršová uvedla stručně obě navrhované změny, tedy doplnění článku 4 
jednacího řádu o odst. 4 až 7 a článku 3 odst. 5 statutu tohoto výboru. Hlavním důvodem 
navrhovaných změn je snaha poskytnout jistotu správného postupu při použití hlasování 
prostřednictvím elektronické pošty. „Elektronické hlasování“, které je možné jen v případě zásadní 
shody o návrhu, zrychlí práci Výboru.  



Rada návrh schválila poměrem hlasů 13–0–0. 

 

2. Podnět Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva ke zlepšení situace v 
zařízeních pro zajištění cizinců  

 

Podnět stručně uvedla tajemnice výboru Andrea Baršová. Náměstek ministra vnitra Miloslav Koudelný 
označil podnět za ne zcela aktuální a informoval přítomné o provedených i připravovaných zákonných 
změnách a opatřeních. Zařízení pro zajištění cizinců již nebudou nadále spadat pod Policii ČR, ale 
pod Správu uprchlických zařízení MV. Bude zmírněn režim výkonu přísného režimu a zařazováni do 
něj budou pouze ti, kteří se chovají v rozporu s vnitřním řádem, a to pouze na určitou dobu. 
V navrhované koncepci se klade důraz na rozšíření aktivit k využití volného času a péči psychologů. 
Policie bude zabezpečovat pouze vnější ostrahu objektů a problematiku správního vyhoštění. Byla již 
provedena řada změn, např. stavební úpravy za účelem zvýšení kapacity zařízení Balková a změny 
ve vycházkovém režimu. Andrea Baršová nicméně upozornila, že v podnětu jsou ve skutečnosti 
zahrnuty informace až do 27. října 2003, včetně uvedené legislativní změny.  

Miloslav Koudelný navrhl vypustit bod II. návrhu usnesení. Konsensem byl určen termín předložení 
informace Radě do 30. června 2004. V tomto znění Rada návrh schválila poměrem hlasů 11–0–2.  

 

3. Podnět Výboru pro práva dítěte k zajištění práva dítěte odděleného od jednoho nebo obou 
rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči (na počátku projednávání se dostavila 
Anna Šabatová, tj. přítomných bylo 14 osob s hlasovacím právem; kvórum 8 hlasů)  
 
Podnět uvedla tajemnice Výboru pro práva dítěte Martina Štěpánková. Informovala o změnách ve 
znění podnětu, který byl schválen na minulém zasedání Rady. Tohoto zasedání se však nezúčastnil 
zástupce MPSV, které následně vzneslo připomínky, jež byly ve spolupráci se sekretariátem Rady 
zapracovány. Návrh se zapracovanými změnami bylo proto nutno znovu předložit Radě.  
Pavel Rotyka navrhl nové znění třetí odrážky druhého bodu doporučení Výboru. Rada poté hlasovala 
o novém znění podnětu, který schválila poměrem hlasů 12-0-2.  
 
4. Podnět Výboru proti mučení a Výboru pro práva dítěte ve věci používání kamer a odposlechů 
ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy  
 
Podnět uvedl Petr Uhl, předseda Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu 
zacházení a trestání. Výbor schválil znění podnětu pro předložení Radě na svém zasedání dne 15. 
prosince 2003. Výbor pro práva dítěte schválil podnět na svém jednání dne 20. ledna 2004 s tím, že 
navrhl doplnit v návrhu usnesení vlády bod II/b. Petr Uhl zdůraznil, že pojem „obytné prostory“ 
v návrhu usnesení vlády je Výborem proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu 
zacházení a trestání chápán šířeji, než jak jej prezentuje MŠMT ve svém stanovisku k podnětu, a 
odkázal v této souvislosti na poslední větu podnětu samotného.  
Zástupce MŠMT Jaroslav Műllner konstatoval, že v principu souhlasí s názorem, že soukromí dětí 
v zařízeních by nemělo být narušováno. Za „obytný prostor“ však považuje pouze ložnice a sociální 
zařízení, nikoliv ostatní prostory – chodby, společenské místnosti apod. Uvedl, že se MŠMT 
ztotožňuje se stanoviskem Nejvyššího státního zastupitelství, podle kterého za obytné prostory nelze 
považovat takové prostory, kde je umožněn nekontrolovatelný pohyb osob. Dále uvedl, že považuje 
názor Nejvyššího státního zastupitelství za nejdůležitější, neboť právě státní zastupitelství v této 
oblasti vykonávají dozor. Zákonné oprávnění používat audiovizuální techniku lze odvodit z toho, že 
zařízení nesou odpovědnost za bezpečí dětí a majetku.  
Jan Jařab uvítal rostoucí míru shody mezi zástupci MŠMT a názory jednotlivých výborů Rady. Anna 
Šabatová poté namítla, že i na chodbách se odehrává soukromý život dětí a že pojem soukromí je 
širší než pojem obydlí. Konstatovala, že při šetřeních VOP bylo zjištěno, že ředitelé školských zařízení 
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve skutečnosti kamery a odposlechy ve většině případu 
nevyužívají a někteří z těch, kdo je využívají, připouštějí, že nejsou potřebné.  



Vít Schorm zdůraznil, že je třeba rozlišit, na které prostory se vztahuje pojem soukromí a na které ne, 
v závislosti na tom pak buď posoudit, zda zásah do svobody splňuje legitimní účel, zda je odůvodněný 
a přiměřený. Zástupci MŠMT uvedli, že rozhodování by mělo být o odpovědnosti jednotlivých ředitelů 
zařízení, jež mají vlastní právní subjektivitu. Ministerstvo není ostatně ani zřizovatelem všech těchto 
zařízení. Anna Šabatová a Jan Jařab naproti tomu vyjádřili názor, že by tato věc neměla být 
ponechána na ředitelích jednotlivých zařízení, kteří se mohou rozhodovat podle svých subjektivních 
názorů, nehledě na to, že někteří z nich výslovně čekají na jasný signál ze strany MŠMT.  
Po ukončení diskuse hlasovala Rada nejprve o pozměňovacích návrzích. Pozměňovací návrh 
Jaroslava Műllnera – vypustit bod II/a) a v bodu II/b) vypustit slovo „jiná“- nebyl schválen (poměr hlasů 
2-6-6). Druhý pozměňovací návrh Jana Jařaba a Martina Plíška – bod II/a) ve znění „ukládá ministryni 
školství, mládeže a tělovýchovy, aby učinila kroky k odstranění kamer a odposlechů z prostor 
školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, kde není povolen nekontrolovatelný 
pohyb cizích osob“ - byl schválen poměrem hlasů 9-1-4. Poté Rada hlasovala o celém podnětu, který 
byl schválen poměrem hlasů 10-2-2.  
 
Termín příštího zasedání, které bude věnováno Zprávě o stavu lidských práv v roce 2003, bude oproti 
původně plánovanému termínu (25. března 2004) upřesněn po vypořádání připomínek ke Zprávě. O 
stanoveném termínu budete informováni.  
 
 
Zapsal: Petr Novotný  
Schválil: Jan Jařab  

Datum: 24.2.2003  

 


