
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PRO LIDSKÁ 
PRÁVA 

(dne 4. května 2000) 

  

Čas zasedání: 10:00 - 14:00 

Přítomni: 

předseda Rady Petr Uhl 

členové Rady: Alois Cihlář (MSp), Ivan Dejmal, Pavel Dušek, Karel Holomek, Petr Ibl (MV), František 
Lízna, Ladislav Malý (MŠMT), Dana Němcová, Stanislav Penc, Martin Palouš (MZV), Michal Pohanka 
(MZd), Ilja Racek (MK), Luděk Rychlý (MPSV),  

dále pověřeni: Radim Bureš (MV), Jiří Kratochvíl (ÚSIS), Michal Nádvorník (MK), pplk. František 
Valdštýn (MO),  

dále přítomny: Emanuela Čedková (MPSV) a Eva Koblihová (MPSV) 

za sekretariát Rady: Andrea Baršová, Barbora Bernatová, Jan Jařab, Marta Miklušáková, Alena 
Nedomová 

Program: 

Předseda Rady tlumočil omluvu místopředsedy vlády Pavla Rychetského, který se zasedání nemohl 
navštívit. 

Předseda přivítal nového člena Rady, Petra Ibla, náměstka ministra vnitra. 

Dále předseda oznámil, že na členství v Radě rezignovala Ruth Šormová. Vzhledem k úmrtí Ladislava 
Lise má Rada devatenáct členů. 

Předseda informoval přítomné, že vláda ve středu 19. dubna schválila zprávu o stavu lidských práv 
v ČR v roce 1999. Zprávu o plnění závazků plynoucích z Mezinárodního paktu o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech vzala vláda na vědomí dne 3. května t.r. 

Předseda upozornil na návrh Stanislava Pence na rozšíření programu zasedání o jeden bod, a to 
projednání událostí z Prvního máje t.r., resp. demonstrace na pražském Střeleckém ostrově, a 
následné projednání návrhu usnesení, které k tomuto bodu předseda Rady před zasedáním rozdal. 
Hlasováním Rada přijala zařazení tohoto bodu na program a dále přijala návrh na vyslechnutí dvou 
mužů, kteří byli svědky zacházení příslušníků Policie ČR i městské policie s demonstranty. 

1. Návrh sekce pro hospodářská, sociální a kulturní práva na usnesení Rady, které se týká 
smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení  

Po rozpravě, ve které se k návrhu usnesení vyjádřil i náměstek ministra práce a sociálních 
věcí, Luděk Rychlý, přijala Rada devíti hlasy usnesení, jež je uvedeno v příloze zápisu pod č. 
1. Proti: 1. Zdrželi se: 4. 

2. Návrh předsedy Rady na usnesení k událostem Prvního máje 

Na návrh Stanislava Pence Rada vyslechla dva svědky prvomájové demonstrace, Iva Havlíka a Karla 
Vránu. Po rozpravě o pozměňovacích návrzích přijala Rada jednomyslně usnesení, které je uvedeno 
v příloze zápisu pod č. 2. 



3. Návrh sekce proti projevům rasismu na usnesení Rady, které se týká činnosti Sdružení pro 
republiku-Republikánské strany Československa,  

Po krátké rozpravě přijala Rada jednomyslně usnesení upravené dle připomínek ze svého 
posledního zasedání, uvedené v příloze zápisu pod č. 3. 

4. 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  

Obsáhlá rozprava k tomuto bodu se uskutečnila na posledním zasedání Rady. Usnesení, 
upravené podle připomínek tehdy vznesených, bylo jednomyslně přijato v podobě uvedené 
v příloze k zápisu pod č. 4. 

5. Návrh sekce pro občanská a politická práva na usnesení Rady, které se týká reformy 
soudnictví a práva prezidenta republiky udělovat milost  

Návrh usnesení předpokládal, že by Rada vyjádřila podporu úsilí ministra spravedlnosti o 
reformu soudnictví. Zároveň by Rada dala ministrovi spravedlnosti podnět, aby do koncepce 
reformy soudnictví zahrnul (i) změnu současného způsobu protokolace soudních jednání, (ii) 
zajištění bezplatného právního poradenství a (iii) zpřesnění úpravy poskytování informací o 
trestním řízení veřejnosti. Návrh rovněž předpokládal, že Rada doporučí ministrovi 
spravedlnosti, aby za současného stavu svým aktivním přístupem podporoval zachování 
práva prezidenta republiky udělovat milost. 

Po rozpravě, v níž stanovisko ministerstva spravedlnosti tlumočil náměstek Alois Cihlář, 
hlasovala Rada o třech pozměňovacích návrzích (zachování původního bodu III návrhu, 
změna formulace a přeřazení bodu II/2 a doplnění bodu II/2 o doporučení Rady využít 
zkušenosti z Velké Británie), z nichžvšechny tři byly přijaty. Usnesení pak deseti hlasy 
schválila v podobě, která je v příloze zápisu uvedena pod č. 5. Proti : 0. Zdržel se: 1. 

6. Rozprava a hlasování o členovi RLP – zástupci veřejnosti  

Předseda RLP upozornil přítomné, že lze otevřít rozpravu, popř. hlasovat, o dvou členech 
Rady – zástupcích veřejnosti, kteří by se ujali funkce po zemřelém Ladislavu Lisovi a Ruth 
Šormové, jež na své členství rezignovala. Tento návrh byl zamítnut, neboť na programu bylo 
pouze hlasování o nástupci Ladislava Lise, s rezignací Ruth Šormové nebyli členové RLP 
včas seznámeni.  

Rada hlasovala o třech možných kandidátech –Janě Chalupové, Milanu Danielovi a Janu 
Urbanovi. Hlasování bylo dvoukolové. V prvním, orientačním kole, obdrželi Jana Chalupová 7 
hlasů, Jan Urban 3 hlasy, Milan Daniel 3 hlasy. Vzhledem k tomu, že při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedajícího, hlasovalo se v druhém kole pro Janu Chalupovou nebo Milana 
Daniela. Jana Chalupová obdržela 8 hlasů, Milan Daniel 2 hlasy. Rozhoduje-li Rada o svém 
návrhu vládě na jmenování nebo odvolání člena Rady - představitele veřejnosti, je k 
rozhodnutí dle jednacího řádu zapotřebí většiny všech členů Rady. Rada proto o novém 
členovi nerozhodla. 

7. Návrh předsedy Rady na změnu statutu, resp. jednacího řádu Rady  

Předseda RLP přednesl návrh na změnu statutu, a to tak, aby se zasedání Rady i hlasování 
mohly zúčastnit osoby se stálým pověřením od člena Rady. V rozpravě členové Rady hovořili 
o dvou pozměňovacích návrzích, podle nichž by (i) předseda Rady zvlášť upozornil člena – 
náměstka, že je jeho přítomnost vzhledem k programu žádoucí, a nemá se proto na dané 
zasedání nechat zastupovat a (ii) stálé zastupování by bylo umožněno členům Rady – 
náměstkům. Rada hlasováním nepřijala ani pozměňovací návrhy ani původní návrh předsedy 
na změnu statutu. 



Rada však deseti hlasy rozhodla o doplnění svého jednacího řádu: Členství v Radě zaniká 
úmrtím člena, jeho rezignací nebo odvoláním z funkce náměstka ministra, resp. předsedy 
ÚSIS, pokud však výkonem této funkce není nadále pověřen. Úmrtím člena nebo jeho 
rezignací zaniká členství v odborné sekci Rady. 

8. Návrh sekce pro hospodářská, sociální a kulturní práva na usnesení, které se týká ochrany 
duchovních církví a náboženských společností  

Po rozpravě, v níž na složitost problémů, s nimiž se návrh snaží vypořádat, upozornil zejména 
František Lízna, následovalo hlasování o přijetí usnesení. Usnesení, uvedené v příloze pod č. 
6, Rada schválila šesti hlasy. Proti: 1. Zdrželi se: 3. 

9. Návrhy na jmenování a odvolání členů odborných sekcí Rady 

Rada hlasováním rozhodla  

• na návrh Aloise Cihláře o odvolání Alice Svobodové ze sekce proti mučení (na MSp již 
nepracuje),  

• na návrh Aloise Cihláře o jmenování Evy Vachovcové, pracovnice sekretariátu vládního 
zmocněnce při MSp, do sekce proti mučení,  

• na návrh Aloise Cihláře o jmenování Hany Buršíkové, ředitelky odboru stížností a milostí MSp, 
do sekce pro občanská a politická práva,  

• na návrh Petra Uhla o jmenování advokáta Václava Vlka do sekce pro politická a občanská 
práva,  

• na návrh Petra Uhla o odvolání Jana Vodňanského ze sekce pro výchovu k lidským právům,  
• na návrh Petra Uhla o odvolání Jana Urbana a Igora Blaževiče ze sekce pro práva cizinců (na 

jejich vlastní žádost),  
• na návrh Petra Uhla o odvolání Tomáše Pojara ze sekce pro výchovu k lidským právům (na 

jeho vlastní žádost)  
• na návrh Ladislava Malého o odvolání Jessie Kaštánkové (pro změnu její pracovní náplně) 

ze sekce pro rovné příležitosti mužů a žen  
• na návrh Ladislava Malého o jmenování Ireny Maškové, pracovnice odboru zahraničních 

vztahů a evropské integrace, do sekce pro rovné příležitosti mužů a žen  
• na návrh Petra Ibla o jmenování Jiřího Palcara, ředitele jeho sekretariátu, do sekce proti 

mučení,  
• na návrh Petra Ibla o jmenování Radka Jiránka, správního radu odboru prevence kriminality, 

do sekce proti projevům rasismu. 

Předseda RLP požádal prostřednictvím Radima Bureše náměstka Petra Ibla, aby do sekce pro práva 
cizinců navrhl zástupce Ředitelství cizinecké a pohraniční policie. 

3. Různé 

Libuše Šilhánová upozornila na potřebu účasti členů RLP na tzv. kulatých stolech, kde se diskutuje o 
lidských právech a globalizaci.  

Stanislav Penc upozornil na průběžnou aktualizaci internetových stránek  

www.lidska-prava.cz 

Příští zasedání rady se uskuteční v září 2000. 

Zapsala Marta Miklušáková. 

 


