
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PRO LIDSKÁ 
PRÁVA 

(dne 4. září 1999) 

  

Čas zasedání: 10:00 - 13:30 

Přítomni: 

Předseda Rady - Petr Uhl 

Členové Rady 

Alois Cihlář (MSp.), Pavel Dušek, Jaroslav Kopřiva (MV), Jaroslav Král (MMR), Ladislav Lis, Ladislav 
Malý (MŠMT), Dana Němcová, Martin Palouš (MZV), Stanislav Penc, Petr Pokorný (MZd.), Ilja Racek 
(MK), Luděk Rychlý (MPSV), Libuše Šilhánová, Ruth Šormová 

dále pověřeni (bez hlasovacího práva): Stanislava Horská (MPSV), Petr Navrátil (MO) 

omluveni: Karel Holomek, František Lízna, Kumar Viswanathan,  

neomluveni: Karel Berka (ÚSIS), Ivan Dejmal 

Za sekretariát Rady 

Andrea Baršová, Barbora Bernatová, Jan Jařab, Marta Miklušáková, Alena Nedomová 

Program: 

Předseda RLP přivítal nově jmenovaného člena RLP, zástupce ministerstva zdravotnictví, pana Petra 
Pokorného, kterého jmenoval na základě doporučení ministra Ivana Davida. Náměstek Pokorný v RLP 
nahradil pana Karla Hlaváčka, který na vlastní žádost ministerstvo opustil. 

1. Menšinový zákon a diskuse s místopředsedou vlády. 

V úvodu vystoupil mpř vlády Pavel Rychetský, který přítomné informoval o významu navrhovaného 
menšinového zákona. Mpř zdůraznil přednosti široké diskuse, do níž byl návrh předložen, ještě před 
formulací paragrafovaného znění zákona. Zároveň upozornil, že účelem nově navrhované úpravy není 
shrnout dosavadní dílčí úpravy v jeden celek, naopak, ty části zákonů, které se právy menšin zabývají, 
v těchto zákonech zůstanou i nadále (např. otázky menšinového školství ve školském zákonu atd.). 
Menšinovou reprezentaci, již zákon předpokládá, vidí jako partnery státní správy, nikoli jako povinné 
zastoupení zástupců menšin. Mpř rovněž poukázal na některá úskalí s návrhem spojená, např. otázku 
odděleného zastoupení reprezentace slovenských a olašských Romů, oporu v posledním sčítání lidu z 
roku 1991, jehož výsledky lze s ohledem na početní zastoupení příslušníků menšin pokládat za 
zkreslené etc. Dle slov mpř však s menšinovým zákonem počítají i další plánované legislativní kroky, 
např. připravovaná ratifikace Evropské charty menšinových a regionálních jazyků. 

ZLP a předseda Rady dodal, že hledání rovnováhy mezi jednotlivými variantami přenechává dílem 
legislativní radě vlády, dílem vládě, která se přikloní k nejvhodnější variantě a z předloženého návrhu 
věcného záměru ji vybere. K otázce výkonu kolektivních práv, kterou otevřel mpř, odkázal na znění 
hlavy III., čl. 25 Listiny.  

Stanislav Penc využil přítomnosti mpř a poukázal na to, že nebyl s to získat znění připravované novely 
trestního zákona a trestního řádu dříve, než dokumenty projednávala legislativní rada vlády. 
Poznámka Stanislava Pence mířila na možnost získat materiály a dokumenty určené vládě již v době, 



kdy jsou předkládány do řádného připomínkového řízení. Petr Uhl poukázal na to, že se oLP potýká 
se stejným problémem, není připomínkovým místem. Mnohé materiály se pracovníkům oLP 
nedostanou k připomínkování vůbec.  

Mpř i Alois Cihlář, náměstek ministra spravedlnosti, shodně uvedli, že návrhy obou novelizací byly 
zveřejněny prostřednictvím internetu na stránkách vlády i MSp. Stanislav Penc nicméně trval na tom, 
že návrhy byly zveřejněny až poté, kdy je projednala legislativní rada, resp. po připomínkovém řízení. 
Článek II/7 statutu Rady není v tomto smyslu de facto využitelný. Mpř dále uvedl, že oba návrhy budou 
předloženy do prvního čtení v Poslanecké sněmovně příští týden, jsou tedy k dispozici i na 
internetových stránkách Poslanecké sněmovny. Alois Cihlář zmínil, že návrh si mohl každý na MSp 
vyžádat, nehledě na členství v RLP. Zároveň navrhl možnost materiály RLP předložit k posouzení či 
vyjádření. Upozornil i na to, že materiály jsou však obsáhlé, několik set stran.  

Petr Uhl upozornil, že vyřešením možnosti oLP připomínkovat materiály do vlády pověřil svoji 
zástupkyni Andreu Baršovou, která ve věci spolupracuje s náměstkyní mpř Rychetského Libuší 
Brádlerovou. Mpř navrhuje, aby si zájemci vyznačili žádané texty v plánu (ne)legislativních kroků 
vlády, materiály jim potom na jejich přání budou včas k připomínkám zaslány. 

2. Návrhy na jmenování a odvolání členů odborných sekcí RLP. 

Předseda RLP poté přednesl návrhy na jmenování členů sekcí: 

Tomáš Kamín, PgF Olomouc, romský projekt - sekce pro výchovu k lidským právům 

Vladimír Zeman, pedagog, psycholog - sekce pro výchovu k lidským právům 

Michal Nádvorník, MK - sekce pro hospodářská, sociální a kulturní práva 

Libor Dellin, místopředseda Sdružení majitelů domů - sekce pro hosp., soc. a kulturní práva 

Irena Mašková, MŠMT - sekce pro hospodářská, sociální a kulturní práva 

Veronika Stromšíková, MZV - sekce pro práva dítěte 

Eva Ondrušková, odbor ekonomické integrace MZe - sekce pro rovné příležitosti mužů a žen 

Petr Pospíšil, předseda Sdružení obcí s azylovým zařízením - sekce pro práva cizinců 

Filip Tesař, publicista - sekce pro práva cizinců 

Rada ve všech případech jmenování členů do odborných sekcí jednomyslně podpořila. 

Předseda RLP rovněž vyzval náměstky ministra vnitra a ministra zdravotnictví ke jmenování zástupců 
svých rezortů do sekcí pro rovné příležitosti mužů a žen a sekce pro hospodářská, sociální a kulturní 
práva. 

Předseda RLP poté navrhl odvolání členů sekcí: 

Pro neomluvenou stoprocentní neúčast na zasedáních sekce Jana Urbana (sekce pro práva cizinců), 
Jana Vodňanského (sekce pro výchovu k lidským právům) a Josefa Duny (sekce proti projevům 
rasismu). 

Tlumočil rovněž návrh MZV na odvolání Richarda Krpače ze sekce pro práva dítěte a jmenování 
Veroniky Stromšíkové na jeho místo (pan Krpač odjíždí do zahraničí)a dále vlastní žádosti na odvolání 
Markéty Pánkové (MŠMT, sekce pro hospodářská, sociální a kulturní práva), Jana Chmelíka (MV, 
sekce proti projevům rasismu), Miloslava Žána (MV, sekce proti projevům rasismu). Předseda také 



přednesl návrh MK na uvolnění Václava Appela ze sekce pro hospodářská, sociální a kulturní práva 
pro změnu jeho pracovní náplně. 

Rada jednomyslně rozhodla o odvolání těch členů, kteří odcházejí na vlastní žádost nebo jsou na 
žádost resortu, jenž zastupují, nahrazeni nově navrženými zástupci. Z níže uvedených důvodů 
neodvolala Jana Urbana, Jana Vodňanského a Josefa Dunu. 

Dlouhodobá neúčast některých členů sekcí může zbytečně zapříčinit potíže při hlasování v sekcích. 
Takto odvolaní členové sekcí by měli nadále možnost se jejího zasedání účastnit jako hosté. RLP se 
na návrh Ladislava Lise jednohlasně shodla v tom, aby návrhy na odvolání byly napříště Radě 
předkládány až poté, kdy tajemník sekce požádá toho člena, jenž se třikrát po sobě bez omluvy na 
zasedání sekce nedostaví, o vysvětlení, popř. vyjádření k tomu, zda na svém členství trvá. Předseda 
RLP tyto členy písemně vyrozumí s možností vznesení návrhu na odvolání. Členové RLP pak při 
hlasování o odvolání zváží i vysvětlení, jež členové sekcí ke svým neomluveným neúčastem 
poskytnou. 

Stanislav Penc vyjádřil přání, aby do návrhu ministerstva vnitra na nové členy za odvolané členy sekcí 
tyto sekce odvolaní členové nadále navštěvovali. Náměstek Kopřiva v této souvislosti upozornil na to, 
že návrhy na nové členy dodá řádově do týdne, dvou, pravděpodobně tedy do doby, než se zmíněné 
sekce sejdou. Nově navržení členové tak budou sekci navštěvovat jako hosté a návrh na jejich 
členství náměstek vznese na příští zasedání Rady. 

Nejasnosti vyvstaly v souvislosti s návrhy na odvolání některých členů sekcí/zástupců resortů. 
Náměstek Kopřiva upozornil, že o návrhu na odvolání zástupců MV nevěděl, Jan Jařab, tajemník 
zmíněných sekcí, naopak upozorňoval, že svoji rezignaci dle vlastních slov konzultovali s nadřízenými. 
Napříště proto na návrh Jaroslava Kopřivy budou o návrzích na odvolání zástupců rezortů ze sekcí 
členové RLP/náměstci informováni předem. 

3. Diskuse o zprávách pro CEDAW, CAT, CRC a CERD. 

Předseda otevřel diskusi na zprávami.  

Zpráva pro CEDAW je první průběžnou. Cenné připomínky k návrhu zprávy předalo především MPSV 
a MZV, připomínky nestátních organizací byly dle názoru sekretariátu RLP většinou nedostatečné, 
respektive nekonkrétní. Většinu připomínek sekretariát akceptoval (členům RLP byly průběžně 
rozesílány všechny zprávy včetně přehledu vyrovnání s připomínkami). Návrh zprávy je hotový, 18. 
října jej v souladu s harmonogramem oLP předá zmocněnec ministru zahraničních věcí. RLP neměla 
k návrhu zprávy další připomínky. 

Zprávu pro CAT předkládá Česká republika s dvouletým zpožděním, návrh zprávy proto postihuje 
pouze období 1994-1997. Většinu vznesených připomínek sekretariát akceptoval (členům RLP byly 
průběžně rozesílány všechny zprávy včetně přehledu vyrovnání s připomínkami). Připomínky, které 
ministerstvo vnitra (resp. policejní prezídium) vzneslo stran odstavce 81 a 97, vedlo ke 
kompromisnímu řešení, novému textu. 

Jaroslav Kopřiva dodal, že i tak trvá na výhradě, již vzneslo MV stran odst. 76, 77 a 78 a kterou 
sekretariát RLP neakceptoval: návrh na redukci citací Českého helsinského výboru. Odstavec 112 je 
zavádějící, formulace stran kontroly je nepřesná. Zvýraznění textu v tomto odstavci nepovažuje za 
odpovídající. Nutno též vzít v úvahu, komu je text adresován, členové CAT mohou být současným 
zněním zmateni. Předseda vyslovil s návrhem souhlas, upozornil, že krácení citací ČHV zváží a 
namísto formulace v návrhu zprávy nabídl znění nové: “Nad trestním řízením provádělo podle zákona 
dozor státní zastupitelství. Kontrolu zvlášť určených úseků policejní práce jako je použití operativních 
prostředků (a v resortu vnitra i rozvědka) prováděly orgány Poslanecké sněmovny a soudy. Obecnou 
kontrolu činnosti Policie České republiky provádělo ministerstvo vnitra. Zákon však neupravoval jinou 
mimorezortní formu kontroly, takže činnost Policie České republiky, kromě zmíněných úseků policejní 
práce, nepodléhala žádné zvláštní institucionalizované zákonné kontrole.” 



Alois Cihlář navrhl ke zvážení možnost zprávu doplnit alespoň formou doplňku či průvodního dopisu o 
velmi stručnou informaci o změnách, jež dotčená oblast doznala po roce 1997. Předseda RLP uvedl, 
že stručnou informaci bude obsahovat průvodní dopis ministra zahraničních věcí výboru. Obsáhlé 
citace adresáta sekundárně upozorňují na to, že státní i nestátní organizace komunikují a o 
zmíněných otázkách vedou diskusi, dodal předseda RLP. 

Stanislav Penc navrhl zprávu rozšířit o dva další odstavce, jejichž znění rozdal. První doplňující 
informace se vztahuje k návštěvě Augusta Pinocheta v Praze v roce 1994, druhá k nedostatečnému 
potrestání policistů nebo příslušníků státní bezpečnosti, kteří se v období komunistického režimu 
podíleli na špatném zacházení s demonstranty. Oba odstavce byly do zprávy zahrnuty, ale ještě se 
k nim vyjádří Úřad vyšetřování pro ČR a Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. 

Ke zprávě pro CRC Barbora Bernatová, tajemnice sekce pro práva dítěte, dodala, že dosud obdržela 
pouze několik málo připomínek. Vypořádání s nimi proběhne 18. října v 10:00 ve Vladislavově 4. 
Zpráva je podávána CRC včas. 

Náměstek Cihlář upozornil, že vznikají nejasnosti s tím, kdo vlastně materiál k připomínkám dostává. 
Předseda jej upozornil, že všichni členové vlády, všichni členové Rady a všichni členové sekce. 
Náměstek Cihlář přislíbil připomínky ministerstva zaslat nejpozději do vyrovnání, tj. 18. října, vzhledem 
k tomu, že návrh zprávy dle svých slov neobdržel. Náměstek Kopřiva upozornil, že připomínky 
ministerstva vnitra odesílal téže ráno do sekretariátu. Na podnět náměstka Rychlého bude napříště 
návrh zprávy vždy rozesílán s rozdělovníkem.  

Zprávu pro CERD Česká republika předkládá s dvouletým zpožděním, zprávy za poslední čtyři roky 
proto budou sceleny v jednu. Obsáhlé připomínky dodalo zvláště MK a MV. 14. září proběhlo 
vyrovnání s připomínkami, mezi zpracovatelem a připomínkovými místy nedošlo k rozporu. Návrh 
zprávy předal Petr Uhl v souladu s harmonogramem prací ministrovi zahraničních věcí.  

4. Návrhy odborných sekcí. 

Barbora Bernatová požádala Radu na základě pověření sekce pro práva dítěte o vyslovení podpory 
ratifikace Úmluvy týkající se zákazu a okamžité akce k odstranění nejhorších forem dětské práce. 
Zástupkyně MPSV, Stanislava Horská, která v průběhu zasedání vystřídala člena Rady, náměstka 
Luďka Rychlého, uvedla, že návrh na ratifikaci bude ještě předložen do řádného připomínkového 
řízení se všemi formálními náležitostmi. Přítomní členové Rady poté ratifikaci Úmluvy jednomyslně 
podpořili.  

Členové Rady na zasedání obdrželi pro informaci kopii dopisu, který zaslal náměstek Cihlář tajemnici 
Rady Martě Miklušákové na základě žádosti sekce proti mučení. Členové sekce žádali o zajištění 
snadného vstupu do věznic v České republice, aby mohli lépe monitorovat současnou situaci ve 
vězeňství. V dopise se uvádí, že všichni ředitelé vazebních věznic a věznic v České republice byli 
seznámeni s působností Rady a jejích odborných sekcí. Proto ředitelé umožní (po předchozím 
ohlášení) členům Rady i sekce návštěvu věznic, pokud o to bude zájem. S textem dopisu nesouhlasil 
Stanislav Penc, který namítal, že toto opatření situaci neřeší, jelikož členové nezískali možnost 
rozmlouvat s vězněnými osobami bez přítomnosti třetí osoby. Alois Cihlář i Petr Uhl shodně uvedli, že 
poslání Rady není přímo zaměřeno na řešení individuálních případů, svými stížnostmi se osoby ve 
vazebních věznicích či výkonu trestu mohou sami (stejně jako členové Rady či sekcí) obracet na 
příslušné orgány kontroly. 

Jan Jařab tlumočil žádost sekce pro občanská a politická práva o to, aby Rada projednala čtyři návrhy 
této sekce, jež obsahovaly dva zápisy ze setkání sekce, zaslané členům Rady s pozvánkou. Rada po 
diskusi o způsobu projednávání materiálů sekcí dospěla k tomu, že tyto budou Radě napříště 
předkládány po konzultaci s resorty, jichž se dotýkají, již v podobě návrhu usnesení vlády. Návrhy 
tentokrát předložené budou projednány s dotčenými ministerstvy a Radě předloženy dle výše 
uvedeného postupu. 

5. Různé 



K projednání na příštím zasedání dostali členové Rady kopii faxu, jímž stálá mise ČR ve Štrasburku 
informuje o zprávě Ohrožení demokracie extremistickými stranami a hnutími v Evropě, předloženou 
dánským poslancem Henning Gjellerod Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy. Předsedkyně 
české delegace, poslankyně Vlasta Štěpová, navrhla vyjmutí (jediných) dvou odstavců 
pojednávajících o situaci v ČR. Předseda RLP požádal, aby se k této skutečnosti RLP vyjádřila na 
svém dalším zasedání. 

Datum dalšího zasedání RLP nebylo stanoveno. 

Zapsala: Marta Miklušáková V Praze dne 7. října 1999 

 


