ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PRO LIDSKÁ
PRÁVA
(dne 26. února 1999)

Čas zasedání: 10:00 - 12.30
Přítomni:
Předseda Rady Petr Uhl
Členové Rady - náměstci ministrů
Ladislav Malý (MŠMT) - účast do 11:30, Martin Palouš (MZV) - účast
do 11:30, Ilja Racek (MK),
- dále pověřeni (bez hlasovacího práva)
Jiří Barták (MMR), Jitka Gjuričová (MV), Stanislava Horská (MPSV),
Alexander Kratochvíl (ÚSIS), Alice Svobodová (Msp), Ludmila Trnková (MZd),
Členové Rady - zástupci veřejnosti
Ivan Dejmal, Pavel Dušek, Ladislav Lis - účast od 11.30, Stanislav Penc, Libuše Šilhánová, Ruth
Šormová, Kumar Vishwanathan

Za sekretariát Rady Jan Jařab, Marta Miklušáková, Alena Nedomová
Omluveni Karel Holomek, Dana Němcová (prostřednictvím Ruth Šormové),
Neomluven Petr Kolář
Zástupkyně MO ČR byla ze zasedání vyloučena, neboť nepředložila v souladu s č. V, odst. 5 statutu
Rady pověřovací listinu.
Rada byla usnášení schopná jen od 11:10 do 11:30, kdy přijala jednací řád ve znění, které na svém
zasedání změnila a doplnila.
Program:
1. Statut rady
Petr Uhl informoval o statutu Rady, který 17. února 1999 schválila vláda.
V usnesnení vlády ČR k návrhu statutu Rady v bodě III změnila vláda původní formulaci ,,...na
vyžádání poskytly informace a stanoviska Radě...” na “...na vyžádání poskytovaly součinnost Radě...”.
Ve statutu příslušná původní formulace zůstala.
Oproti původnímu návrhu došlo ke změně i v orgánech Rady, kterými jsou dle schválené verze
předseda Rady, místopředseda Rady, odborné sekce a pracovní skupiny Rady.

Petr Uhl zároveň v souvislosti s diskusí ve vládě o zástupci veřejnosti Stanislavu Pencovi
informoval Radu o svém dopise ministru vnitra, v němž reaguje na ministrovo vystoupení při schůzi
vlády. Právní úprava pro činnosti policisty sdělit osobě, kterou žádá, aby prokázala svou totožnost,
bude přezkoumána resp. doplněna, uvedl předseda - zmocněnec pro lidská práva.
2. Jednací řád Rady
V celém textu se sjednocují pojmy “jednání Rady” a “zasedání Rady” na “zasedání Rady”.
V čl. I, odst. 3 se upouští od pojmu “mimořádné zasedání” a v souladu se statutem Rady se text tohoto
odstavce mění: ”Předseda svolá zasedání Rady i v případě, že jej k tomu vyzve třetina členů Rady, a
to do tří týdnů od podání návrhu.”.
Článek I, odst. 4 se mění na: ”Řádné a včasné rozeslání pozvánek včetně programu a příslušných
podkladů zajišťuje tajemník Rady, který pozvánky rozesílá nejpozději deset dní před zasedáním.”
“Dny” se v tomto textu rozumí dny kalendářní.
Bod pátý čl. I jednacího řádu se vypouští.
V čl. III, odst. 3 se druhá z původních tří vět vypouští. Text odstavce zní: “Předseda Rady udílí a
odnímá slovo členům Rady. Pozorovatele a poradce vyzývá ke slovu na návrh člena Rady.”
V souvislosti s čl. V jednacího řádu vyslovili někteří zástupci přání, aby byla Rada usnášeníschopnou,
účastní-li se jejího zasedání přinejmenším třetina všech jejích členů. Návrhr Rada neschválila, neboť
usnášeníschopnost již upravuje schválený statut Rady.
Mění se čl. V, odst. 4 z původního :”Nerozhodne-li Rada jinak, je hlasování veřejné.” na “Nerozhodneli Rada jinak, hlasuje se veřejně.”.
V souladu se statutem Rady se v čl. VI, odst. 1 mění název druhé sekce z “..pro odstranění rasové
diskriminace a proti rasisticky motivovaným útokům” na “..proti projevům rasismu”.
Mění se znění čl. VI, odst. 2 na: “Odborné sekce a pracovní skupiny zpracovávají pro Radu návrhy
koncepcí politiky v jednotlivých oblastech ochrany lidských práv a návrhy dílčích opatření a podněty ke
zlepšení stavu dodržování lidských práv. Jsou nápomocny při zpracovávání zpráv o naplňování a
dodržování Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a závazků vyplývajících z mezinárodních
dokumentů, jimiž je Česká republika vázána.”.
Čl. VI, odst. 5 se mění na: ”Práci odborné sekce koordinuje pracovník sekretariátu Rady - tajemník
sekce.”.
V čl. VI, odst. 6 se vypouští druhá věta (“ Jejich jednání svolává a řídí tajemník sekce.”) a zůstává tak
pouze první.
V čl. VI, odst. 8 se vypouští “po schválení tajemníkem sekce” . Odstavec zní: ”Na zasedání sekce lze
na návrh kteréhokoli člena přizvat dalšího hosta.”

Vypouští se první věta čl. VI, odst. 9 :“Jednání odborné sekce předsedá tajemník sekce.”.
Mění se formulace čl. VII, odst. 1 na: “Rozhodnutí Rady jsou veřejná. Budou neprodleně po přijetí
zveřejněna prostřednictvím internetu na stránkách Úřadu vlády - Rady pro lidská práva.”

Čl. VII, odst. 2 se mění na: “Informace o zasedání odborných sekcí, pracovních skupin, výsledcích
zasedání, termínech dalších zasedání jsou rovněž zveřejňovány v souladu s odst. 1 tohoto článku.”.
V článku VIII se doplňuje datum účinnosti jednacího řádu na 26. únor 1999.
Jednací řád byl ve znění změn a doplňků schválen jednomyslně jedenácti přítomnými členy Rady.
Na program každého dalšího zasedání Rady budou zařazeny možné změny jednacího řádu.
3. Odborné sekce, pracovní skupiny:
Předseda Rady a tajemnice Rady doporučili následující postup:
Do pátku 19. března obdrží všichni členové Rady ze sekretariátu Rady stručný popis očekávaných
výstupů jednotlivých sekcí, tj. jejich “náplň práce”. Na základě takto vymezené činnosti sekcí členové
Rady předají sekretariátu Rady v co možná nejkratší době (nejpozději pak na zasedání Rady dne 9.
dubna 1999) své návrhy na členy sekcí. Tajemníci sekcí budou navržené členy kontaktovat a vyzvou
je k - dosud - neformální spolupráci. Sekce tak budou s to začít pracovat ještě před schválením svých
členů Radou (též 9. dubna 1999). Zároveň se předpokládá, že z neformálních setkání mohou vzejít
další kontakty na možné členy.
V diskusi o činnosti sekcí předseda Rady na dotaz Jitky Gjuričové uvedl, že zadání náplně vzejde jak
od členů sekce samotné (tj. členové sekce se dohodou, kterými podněty se budou zabývat), tak od
Rady, která sekce bude využívat k plnění svých závazků.
Na návrh Stanislava Pence se počet členů jednotlivých sekcí neomezuje a proporční zastoupení
zástupců státní správy a veřejnosti se neupravuje.
Od formální funkce vedoucího sekce bylo po diskusi upuštěno.
Na dotaz Libuše Šilhánové předseda Rady uvedl, že lze v rámci činnosti sekcí některé úkony na
základě dohody o pracovní činnosti honorovat prostřednictvím dohody o pracovní činnosti.
Tajemníci sekcí: Jan Jařab sekce pro občanská a politická práva,
Jan Jařab sekce proti projevům rasismu,
Marta Miklušáková sekce pro výchovu k lidským právům,
Alena Nedomová sekce pro hospodářská, sociální a kulturní práva,
Barbora Bernatová sekce pro práva dítěte,
Alena Nedomová sekce pro rovné příležitosti mužů a žen,
Barbora Bernatová sekce proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházaní a
trestání,
Andrea Baršová sekce pro práva cizinců.

4. Různé:
4.1. Petr Uhl rozešle členům Rady návrh usnesení vlády týkající se hnutí skinheads, o něž ho požádal
Miloš Zeman. Veškeré podněty týkající se usnesení mohou členové Rady předat (popř. zaslat faxem,

zatelefonovat) do 8. března 1999. Dopis zmocněnce pro Lidská práva předsedovi vlády se posílá
zároveň s tímto zápisem.
Ivan Dejmal v této souvislosti upozornil na potřebu věnovat se i otázce antisemitismu.
Libuše Šilhánová hovořila o nutnosti výchovy k lidským právům na všech vzdělávacích úrovních a na
její zoufalý nedostatek v současných osnovách.
Jitka Gjuričová účastníky ve stručnosti seznámila s činností MV a materiály, které v současné době k
problematice extremismu připravuje. Zároveň zmínila nově vzniklou pracovní skupinu zabývající se
problémy Romů, která v nedávné době na výzvu Jaroslava Kopřivy a Matěje Šarkoziho poprvé
zasedala. Jitka Gjuričová nabídla možnost, aby zmocněnec pro lidská práva využil materiálů, které
připravuje pro vládu MV. Per Uhl to odmítl mj. s poukazem na termín dokončení materiálů MV (květen
1999).

Na zasedání byla rozdána telefonní čísla sekretariátu Rady.

Zapsala: Marta Miklušáková
26. února 1999

