
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PRO LIDSKÁ 
PRÁVA 

(dne 31. března 2000) 

  

Čas zasedání: 10:00 - 13:00 

Přítomni: 

předseda Rady Petr Uhl 

členové Rady: Alois Cihlář (MSp), Pavel Dušek, Karel Holomek, Dana Němcová, Stanislav Penc, 
Martin Palouš (MV), Luděk Rychlý (MPSV), Kumar Viswanathan 

dále pověřeni: Radim Bureš (MV), Zora Dvořáková (MŠMT), Stanislava Horská (MPSV), Jiří Kratochvíl 
(ÚSIS), Michal Nádvorník (MK), pplk. František Valdštýn (MO), Hana Vejborná (MMR) 

za sekretariát Rady: Andrea Baršová, Jan Jařab, Marta Miklušáková 

poradci: Jan Wűnsch (ministerstvo životního prostředí a člen sekce pro pol./obč. práva, pozván jako 
poradce Stanislava Pence) a Jiří Hromada (předseda sdružení SOHO a člen sekce pro obč./pol. 
práva, pozván jako poradce Petra Uhla). 

Program: 

Předseda RLP vzpomněl úmrtí Ladislava Lise, jehož památku přítomní uctili minutou ticha. 

Předseda účastníky upozornil, že na návrh ministra zdravotnictví jmenuje členem Rady pana Michala 
Pohanku, náměstka ministra zdravotnictví. Jmenovací listinu rovněž obdrží pan Alexander Kratochvíl, 
který je pověřen řízením Úřadu pro státní informační systém. Na zasedání Rady jej zastupuje ředitel 
kanceláře úřadu, pan Jiří Kratochvíl.  

Předseda RLP přivítal místopředsedu vlády a předsedu její legislativní rady Pavla Rychetského, který 
přišel členy Rady pozdravit a zároveň se vyjádřit k prvnímu bodu programu. 

Předseda RLP informoval členy o usnesení vlády č. 295 z 22. března 2000 k návrhu RLP na opatření 
k zamezení některých negativních důsledků souvisejících s aplikací zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Usnesení vlády bylo na zasedání RLP 
rozdáno. 

Přestože Rada nebyla usnášeníschopná, rozhodl její předseda na návrh Aloise Cihláře a Stanislava 
Pence zasedání neodložit a o jednotlivých bodech programu otevřít diskusi. 

1. Podněty odborných sekcí Rady  

1. Návrh sekce proti projevům rasismu  

Členové Rady i pověření zástupci hovořili o návrhu usnesení, který připravila odborná 
sekce proti projevům rasismu. Někteří členové Rady se přikláněli k tomu, aby se úkoly 
v bodu I a II návrhu usnesení nevztahovaly pouze na činnosti strany Sdružení pro 
republiku – Republikánské strany Československa (SPR-RSČ), ale obecně na činnost 
krajně pravicových hnutí. Návrhy přítomných se rovněž týkaly možnosti vypuštění 
bodu II pro jeho nadbytečnost. Luděk Rychlý naopak poukázal na to, že v případě 
nahrazení studie zaměřené na činnost SPR-RSČ za studii zaměřenou na činnost 
krajně pravicových hnutí může RLP očekávat spíše vágní sociologickou studii, která 
nevyužije podkladů zpracovaných sekcí. Zora Dvořáková upozornila, že výsledky 



studie by měly poukázat i na možnou prevenci propagace činnosti krajně pravicových 
stran při výchově a vzdělávání. Radim Bureš upozornil, že v případě přijetí bodu II 
návrhu usnesení očekává ministerstvo vnitra i úzkou součinnost členů rady, resp. 
členů jejích odborných sekcí.  

Diskuse a případné hlasování o přijetí návrhu usnesení bude pokračovat na příštím 
zasedání RLP. 

2. Návrh sekce pro občanská a politická práva na přijetí usnesení, jímž by RLP 
prostřednictvím svého předsedy podala vládě návrh na usnesení o přípravě věcného 
záměru návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví 

K tomuto bodu se vyjádřil jako první mpř. v. Pavel Rychetský. Nejprve poděkoval členům Rady za její 
podnět, který vláda schválila usnesením č. 295 dne 22. března 2000. Upozornil na to, že podnět RLP 
byl prvním podnětem vládě tohoto druhu, který poradní orgány vlády předložily. Dále hovořil o funkci 
veřejného ochránce lidských práv a předeslal, že schvalování návrhů presidenta republiky a Senátu 
může být v Poslanecké sněmovně velmi složité. S největší pravděpodobností se volba bude konat až 
po 15. květnu, protože na své dubnové zasedání zřejmě sněmovna volbu ochránce vůbec nezařadí. 

V souvislosti s návrhem sekce pro občanská a politická práva poukázal na to, že vláda již dříve 
podpořila poslanecký návrh zákona o partnerském soužití, poslanecká sněmovna je však ve své 
podpoře takovému návrhu značně nejednotná. Zdůraznil, že s návrhem věcně souhlasí, k jeho přijetí 
sněmovnou je však značně skeptický. 

Jiří Hromada, předseda sdružení SOHO, upozornil účastníky jednání na současný západoevropský 
trend legalizaci takového svazku v různých formách připustit. Upozornil na to, že poslanecká 
sněmovna neschválila poslanecký návrh zejména pro technické výhrady a hlasování bylo velmi těsné. 

Andrea Baršová seznámila přítomné s právními úpravami takového svazku ve vybraných zemích 
západní Evropy a souvislosti s platným právem Evropské unie. 

Místopředseda vlády znovu poukázal na své pochyby o možném konsensu v poslanecké sněmovně a 
zároveň navrhl změnu v bodu III návrhu usnesení RLP takto: “..ukládá… ministru spravedlnosti, aby 
ve spolupráci s ministrem financí připravil a do 31. prosince 2000 předložil vládě věcný záměr zákona 
o partnerském soužití osob téhož pohlaví”. Poukázal na nutnost provázanosti případné právní úpravy 
s ostatními zákony, např. v oblasti občanskoprávní, dědictví atd. 

Dana Němcová pokládá úpravu za velmi žádoucí, právo na registrované partnerství pak za legitimní 
požadavek. Martin Palouš se k jejímu vyjádření připojil a rovněž návrhu vyjádřil plnou podporu. Oba 
rovněž navrhli zvážit, zda návrh na registrované partnerství nevztáhnout i na heterosexuální občany. 

Alois Cihlář se přiklonil za resort spravedlnosti k zachování původně navržené dikce bodu III tak, aby 
zachoval v této věci součinnost ministra spravedlnosti nejen s ministrem financí, ale i s ministrem 
vnitra a ministrem zahraničních věcí. Upozornil na nutnost zachování návaznosti návrhu zákona na 
ostatní legislativní předpisy a upozornil, že resort spravedlnosti nemá k předloženému návrhu výhrady. 
Souhlas vyjádřil i k navrhovanému termínu, který je uveden v bodu III. 

Jiří Hromada v odpovědi na podnět Dany Němcové a Martina Palouše upozornil, že dříve se možnost 
registrovaného partnerství pro homosexuálně i heterosexuálně orientované občany zvažovala. 
Obsáhle se diskusi na toto téma věnovala i sekce pro občanská a politická práva. Možnost uzákonění 
registrovaného partnerství pro heterosexuály nicméně nenašlo patřičnou podporu vlády ani poslanců, 
kteří ji označili za “manželství nižšího druhu”. K tomu se krátce vyjádřil i Jan Jařab, který osvětlil 
důvody, pro něž se sekce rozhodla pro užší variantu, tj. registrované partnerství osob stejného 
pohlaví. Andrea Baršová dodala, že např. právní úprava poměrů dětí, které by vzešly z registrovaného 
partnerství osob různého pohlaví, by mohla být značně složitá a šance na přijetí takového zákona by 
mohlo rozšíření návrhu ohrozit. 

K předloženému návrhu se kladně vyjádřil i Luděk Rychlý, který mu vyjádřil podporu. 



Petr Uhl upozornil na to, že vládní návrh zákona by mohl získat i silnější podporu poslanců ČSSD, 
kteří byli při posledním projednávání takového návrhu v poslanecké sněmovně nejednotní. Diskuse 
nad tímto bodem bude pokračovat na příštím zasedání RLP. Možné rozšíření návrhu bude předmětem 
hlasování. Odborníci se přiklánějí k zachování předloženého znění, opačné názory však považuje za 
hodné zřetele, v názvu návrhu Rady pro vládu by pak zřejmě bylo “…návrh zákona o partnerském 
soužití osob, resp. osob stejného pohlaví.” Na základě podnětů bude RLP rovněž hlasovat o změně 
bodu III návrhu, resp. součinnosti ministra vnitra a zahraničních věcí na přípravě věcného záměru 
zákona. 

1. Informace předsedy RLP o jeho neshodě s mpř Rychetským ve věci odst. 290-293 
zprávy o plnění úmluvy o právech dítěte. 

Předseda obeznámil účastníky s předmětem sporu, který byl popsán již v přílohách rozeslaných 
s pozvánkou na zasedání. Nezletilí nemohou být v trestním řízení souzeni. Mohou být souzeni jen 
v občanskoprávním řízení, avšak jen tehdy, pokud se dopustí tak závažného trestného činu, že trestní 
zákon za něj dovoluje uložit výjimečný trest (15 až 25 let nebo doživotí u osob starších 18 let). Zákon 
ale souzenému dítěti nezaručuje práva, která obviněným náleží podle trestního řádu. Soud totiž 
v těchto případech tzv. kvazidelikventů postupuje v řízení podle občanského soudního řádu, který 
stranám nezaručuje práva obviněného v trestním řízení (např. právo nevypovídat nebo nevypovídat 
pravdu). V nesporném řízení nemusí soud dítě dokonce ani vyslechnout (ustanovení § 178 odst. 2 
občanského soudního řádu). V občanskoprávním řízení může přitom soud dítěti uložit ochrannou 
výchovu, která může trvat až do 19 let věku. Nezletilí od 15 do 18 let, jimž soud rovněž může uložit 
ochrannou výchovu, jsou oproti mladším dětem ve značné výhodě: soud tak totiž činí v trestním řízení, 
kde pachatele odsuzuje způsobem, který stanoví trestní řád a který dítěti garantuje více práv než 
dospělým obviněným (např. obligatorní účast advokáta od začátku prvního výslechu apod.). Tato 
absence právní úpravy, která nedoznala nápravy ani v roce 1999, může představovat rozpor 
s požadavkem článku 40 Úmluvy o právech dítěte a právem na spravedlivý proces.  

Předseda o tomto bodu otevřel diskusi. 

Alois Cihlář s předsedou po věcné stránce vyslovil souhlas, problém považuje za závažný. Ust. §102 
návrhu novely trestního řádu tento problém částečně řeší, ministerstvo spravedlnosti si je problému 
vědomo a usiluje o nápravu současného stavu. Legislativní plán práce vlády rovněž ministrovi ukládá 
předložit návrh zákona, který by řešil trestní řízení s mládeží.  

Martin Palouš upozornil na to, že je sporné, zda by na nedostatky tohoto druhu měly zprávy vlády 
výslovně upozorňovat. On sám se přiklání k postojům Petra Uhla, který zveřejňovaná takových 
nedostatků i do zahraničí prosazuje, avšak pracovníci jeho ministerstva mají často opačný postoj. 
Alois Cihlář řekl, že ani ministr Motejl si nepřál tuto otázku ve zprávě otevírat. Radim Bureš rovněž 
vyjádřil souhlas s věcným stanoviskem předsedy RLP. Vzhledem k tomu, že ministerstvo 
spravedlnosti však zjevně usiluje o nápravu trestního soudnictví nad mládeží, přiklonil se i on 
k názoru, že při případném zařazení do zprávy je třeba skutečnosti doplnit o vysvětlení týkající se 
vzniku problému i snad o jejich řešení.  

Pavel Dušek poukázal na skutečnost, že zprávy jsou popisné, nezabývají se tedy možnostmi řešení či 
úsilím o nápravu, ale konstatováním stavu ke dni podání zprávy. 

Matrin Palouš upozornil na to, že by předkladatelé zprávy měli mít zpětnou vazbu z výborů, kterým 
zprávy předkládají, tj. možnost vyhodnocení zvoleného přístupu a metod použitých při zpracování 
těchto zpráv. Petr Uhl tento názor podpořil. Vidí dva problémy: nedostatečnou právní úpravu 
kvazidelikvence a problém otevřenosti ve veřejných zprávách. 

Přítomní, kteří se k tomuto bodu vyjadřovali, vyslovili souhlas s názorem předsedy na nedostatečnou 
zákonnou úpravu kvazidelikvence, a to včetně zástupce ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo si je 
problému vědomo a snaží se jej řešit jak v novele trestního řádu, tak i v připravované samostatné 
právní úpravě trestního řízení s mládeží. Petr Uhl se proto do příštího zasedání rozhodne, zda 
zformuluje návrh usnesení Rady, která by vyjádřila k této věci svůj názor a popřípadě předložil návrh 
opatření, o jehož přijetí by členové Rady hlasovali. Jeho podnět se bude týkat i možné novely 
občanského soudního řádu, resp. úpravy ochranné výchovy. 



3. Informace o knize Ctibora Nečase Holocaust českých Romů 

Zora Dvořáková tlumočila stanovisko Luďka Rychlého: MŠMT publikaci posoudilo, konstatovalo, že je 
faktografická, obsahuje i svědectví lidí, kteří holocaust přežili. Porada vedení MŠMT schválila 
vyčlenění prostředků na nákup a distribuci publikace pro všechny členy Asociace vyučujících dějepisu, 
která sdružuje většinu vyučujících. Podrobnější informace dodá na vyžádání později. Karel Holomek 
tento postoj uvítal, Zora Dvořáková pouze dodala, že ministerstvo upřednostňuje distribuci učitelům 
před distribucí samotným studentům, pro které může být publikace příliš náročná. 

4. Návrhy na jmenování a odvolání členů odborných sekcí  

Petr Uhl přednesl návrhy, které ke dni zasedání od jejích členů obdržel: 

Alois Cihlář navrhuje odvolání Alice Svobodové ze sekce proti mučení, protože na MSp již 
nepracuje a do sekce za MSp jmenovat Evu Vachovcovou, pracovnici sekretariátu vládního 
zmocněnce při MSp (sídlí u nás v domě). Zároveň navrhuje Hanu Buršíkovou, ředitelku 
odboru stížností a milostí MSp, do sekce pro občanská a politická práva. 

Petr Uhl navrhuje jmenovat do sekce pro politická a občanská práva Václava Vlka, který se 
jejích zasedání dosud aktivně účastnil jako host. Navrhuje též odvolání Jana Vodňanského ze 
sekce pro výchovu k LP – korespondence mezi tajemnicí RLP a panem Vodňanským byla 
k dispozici na zasedání Rady. 

MŠMT žádá o výměnu členky v sekci pro rovné příležitosti mužů a žen (Jessie Kaštánkové) 
za Irenu Maškovou, pracovnici odboru zahraničních vztahů a evropské integrace.  

MZV žádá o odvolání Veroniky Pastrňákové ze sekce pro hospodářská, sociální a kulturní 
práva a jmenování Petra Hrubce do téže sekce (pro změnu pracovní náplně Veroniky 
Pastrňákové).  

Vzhledem k tomu, že Rada nebyla usnášeníschopná, předseda konstatoval, že do schválení 
návrhů Radou budou tito na zasedání sekcí zváni jako hosté a o činnosti sekcí budou 
prostřednictvím jejích tajemníků informováni. 

5. Různé 

Předseda podal informaci o přípravě menšinového zákona a koncepce integrace Romů, resp. 
semináři, který mpř Rychetský k těmto tematům svolal na 24. března do Koloděj. 

Marta Miklušáková upozornila, že zprávu o stavu lidských práv v roce 1999 předá zmocněnec vládě 
s drobným zpožděním. Zpráva je hotova, místopředseda vlády si ale vyhradil ještě čas na její možné 
další drobné úpravy. 

Předseda vyzval členy RLP, aby na příští zasedáním předložili své návrhy na nového člena RLP, 
zástupce občanské veřejnosti. Upozornil, že sám předloží návrh na Janu Chalupovou, ředitelku 
odboru pro styk s veřejností kanceláře presidenta republiky, a Milana Daniela, šéfredaktora časopisu 
Mosty pro lidská práva. Stanislav Penc upozornil, že předloží návrh na jmenování novináře Jana 
Urbana. Petr Uhl požádal členy Rady, aby návrhy předložili nejpozději na příštím zasedání Rady 
v písemné podobě, která bude obsahovat i stručný životopis navrhovaných a upozornil na nutnost 
souhlasu navrhovaných s nominací. 

Příští zasedání rady se uskuteční dne 28. dubna od 10:00, v místnosti č. 201 ve Strakově 
akademii, Úřad vlády. 

Zapsala Marta Miklušáková. 

 


