
Zasedání Rady dne 28. května 2002 

 

Přítomni:  

 

Členové Rady:  

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

Stálí zástupci:  

Lenka Arnoštová, Mirko Berný, Barbora Bernatová, Michal Nádvorník. 
Hosté a jiné pověřené osoby, sekretariát Rady:  

Pavel Rychetský, Petr Uhl, Ladislav Zamboj, David Mošna, Karel Tomek, Andrea Baršová, Veronika 
Pastrňáková, Petra Burčíková, Michal Vajrauch, Petra Šuntilová.  

Omluveni:  

Anton Otte, Petr Ibl, Anna Šabatová, Hana Vejborná, Jaroslav Gacka.  

 

 

Jednání řídil předseda Rady Jan Jařab. V úvodu přivítal místopředsedu vlády Pavla Rychetského. 
Zároveň přivítal hosty: Petra Uhla, předsedu Výboru proti mučení, Ladislava Zamboje, člena téhož 
Výboru.  

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský ocenil přeložení termínu zasedání Rady na jeho žádost a 
poděkoval členům Rady za jejich práci. Konstatoval, že se Rada po dobu své činnosti osvědčila jako 
velmi produktivní poradní orgán vlády, co do kvality i kvantity podnětů. Vláda se všemi zabývala, 
žádný neodmítla, některé však přijala v pozměněné formě. Místopředseda vlády vyjádřil názor, že by 
Rada měla v dalším období pokračovat ve své činnosti, i když toto pokračování není samozřejmé, 
neboť Rada nemá oporu v zákoně. Na dotaz Jana Jařaba, zda by tedy Rada měla mít oporu v zákoně, 
odpověděl místopředseda vlády Pavel Rychetský, že vláda má mít možnost rozhodnout, jaké poradní 
orgány se zřídí. Petr Uhl (jako bývalý předseda Rady) a Jan Jařab poděkovali místopředsedovi vlády 
Pavlu Rychetskému za spolupráci a podporu ve vládě.  

 

 

1. Podnět Výboru proti mučení ke změně právní úpravy důvodů vazby nemocných 
osob, těhotných žen a žen s malými dětmi a některých podmínek výkonu vazby 

 



Úvodní slovo přednesl Petr Uhl. Uvedl, že podnět byl projednáván na předchozím zasedání Rady a 
vyžádalo se stanovisko Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen, a jelikož se podnět týká i 
dětí, vyjádřil se k i Výbor pro práva dítěte.  

 

Alois Cihlář (MS) uvedl, že soud má povinnost se zabývat skutkovými okolnostmi a osobou ve vztahu 
k vazebním podmínkám a podmínkám výkonu trestu. Nelze opomíjet nárok otce na výchovu dítěte ani 
skutečnost, že prostředí vazby by bylo pro dítě nevhodné, i kdyby bylo s matkou. Zmínil i možnost 
zneužití obecného zákazu vazebního stíhání navrhovaných kategorií osob a navrhl zamítnutí podnětu.  

 

Ivan Dejmal sice připustil možnost zneužití obecného zákazu umísťování uvedených osob do vazby, 
ale upozornil, že možnost zneužití či jejich nedodržování existuje i u platných zákonů, a to i ze strany 
státu.  

David Mošna (MV) uvedl, že ministerstvo vnitra považuje návrh v této podobě nepřijatelný.  

 

Miroslav Fuchs (MPSV) sdělil zamítavé stanovisko ministerstva práce a sociálních věcí. Obecný zákaz 
vzetí do vazby u uvedených kategorií osob by byl nevhodný; soud má povinnost přihlížet k osobní 
situaci dotyčné osoby.  

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský upozornil, že podnět se netýká jen zákazu vazby u konkrétních 
kategorií osob a doporučil Radě, aby jej předložila vládě v kompromisní podobě. Dále navrhl, aby byl 
dán ministerstvu spravedlnosti dán prostor k tomu, aby se rozhodlo, jak s ním naloží.  

 

Ladislav Zamboj upřesnil, že výjimka připouštějící vzetí do vazby se netýká pouze těch, kterým hrozí 
výjimečný trest, ale i osob mařících vyšetřování. Zdůraznil rovněž potřebu vyřešit legislativně problém, 
který nastává, když se obviněné ženě narodí ve vazbě dítě. Kompromisní podobu návrhu nicméně 
označil za přijatelnou.  

 

Petr Uhl navrhl posun termínu úkolu a rovněž akceptoval návrh kompromisního znění podnětu, 
zformulovaný místopředsedou vlády Pavlem Rychetským.  

 

Podnět v úpravě navržené místopředsedou vlády Pavlem Rychetským byl přijat jednomyslně 
(hlasování: 13-0-0).  

 

 

2. Podnět Výboru proti mučení ke zřízení výboru pro dohled nad zadržováním 



 

Podnět uvedl Petr Uhl a řekl, že byly zapracovány připomínky, které byly vzneseny na minulém 
zasedání Rady dne 14. února 2002.  

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský vyjádřil obavu, že by šlo o nový státní orgán, jehož prosazení 
by bylo nutně obtížné. Navíc, pokud by orgán měl být skutečně nezávislý, by bylo vhodnější, aby byl 
zřízen parlamentem než vládou – nebo, aby byl novelizován zákon o veřejném ochránci práv.  

 

Alois Cihlář konstatoval, že ministerstvo spravedlnosti k principu nemá námitky proti zřízení 
kontrolního orgánu (výboru pro dohled nad zadržováním). Současně upozornil, že nedávná zpráva 
předsedy Výboru pro prevenci mučení (CPT) neobsahuje žádnou konkrétní kritiku podmínek 
ve věznicích.  

 

Jan Jařab se upozornil, že novelizace zákona o Veřejném ochránci práv by představovala určitou 
změnu koncepce jeho funkce, neboť za současného stavu není VOP v žádné oblasti pověřen 
systematickou kontrolou. Vyjádřil rovněž názor, že nezávislý může být i orgán, jehož členové jsou 
jmenováni vládou, tak jako je tomu u občanských členů Rady a jejích výborů. Pokud jde o poznatky 
CPT, upozornil, že oficiální zpráva CPT dosud k dispozici není; stručnou informaci od vedoucího 
delegace touto oficiální zprávou není.  

Barbora Bernatová (MO) uvedla, že ministerstvo obrany podporuje vznik tohoto nezávislého orgánu. 
Za významné to označili také František Lízna a Dana Němcová.  

 

 

 

Petr Uhl jako předkladatel přijal návrh na variantní řešení (kromě nového orgánu vytvořeného 
kompetenčním zákonem též orgán zřízený parlamentem a rozšíření působnosti Veřejného ochránce 
práv); navrhl též dílčí formální změny.  

 

Podnět byl přijat (hlasování: 11-1-0).  

 

 

3. Návrh statutu a jednacího řádu Výboru proti mučení a nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání 

 

Návrh uvedl Petr Uhl.  



 

Po krátké diskusi byl návrh přijat (hlasování: 11-0-0).  

 

 

4. Vytvoření pracovní skupiny, která by se věnovala otázkám souvisejícím 
s respektováním a ochranou náboženské svobody  

 

Podnět uvedla Dana Němcová. Zmínila mj. problém příslušníků některých náboženství v různých 
oblastech života. V diskusi byla zmíněna například problematika stravování ve věznicích, o níž však 
František Lízna uvedl, že tento problém byl již vyřešen; vězeňství dnes má povinnost respektovat 
kulturní a náboženské tradice vězně.  

 

Z diskuse rovněž vyplynulo, že není dosud zřejmé, zda existují natolik početné a konkrétní problémy, 
jež by si vynucovaly vytvoření nové pracovní skupiny.  

 

Veronika Pastrňáková nabídla řešení konkrétních problémů ve Výboru pro občanská a politická práva 
a pozvala Danu Němcovou na jeho zasedání dne 19. června 2002.  

 

Radě nebyl předložen návrh k hlasování, takže nepřijala žádné usnesení.  

 

 

5. Různé 

 

Ivan Dejmal se zmínil o zákonu o shromažďování, jehož přijetí označil za neúspěch Rady.  

Petr Uhl a Jan Jařab však upřesnili, že vládní návrh shromažďovacího zákona ve skutečnosti 
poslaneckou sněmovnou přijat nebyl. Namísto toho byla přijata jen dílčí novela, která napravila rozpor 
s ústavními principy v zákoně o komunikacích, kde dosud přežíval povolovací princip. Lze jí tedy 
považovat spíše za zlepšení.  

 

Zapsala: Petra Šuntilová  

V Praze dne 30. května 2002 


