
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY VLÁDY ČR PRO LIDSKÁ PRÁVA 
5. prosince 2005 

 

Přítomni: 

Členové Rady: Svatopluk Karásek (předseda), Jaroslav Daněk (MO), Miloslav Koudelný (MV), 
Jaroslav Müllner (MŠMT), Jana Chalupová, Anna Šabatová, Libuše Šilhánová; 

Stálí zástupci: Martin Plíšek (MI), Michal Nádvorník (MK), Pavel Rotyka (MS); 

Hosté, pověřené osoby a ostatní přítomní: Kateřina Příhodová (MPSV), Jan Kamínek (MZV), Adam 
Borgula (MV), Ľubomír Augustín (MZdr), Svatopluk Pohořelý (MŠMT), Anna Grušová, Jan Wünsch 
(předseda Výboru pro občanská a politická práva), Petr Struk (předseda Výboru pro lidská práva a 
biomedicínu), Petr Pavlík (člen Výboru pro pro odstranění všech forem diskriminace žen), Viktor 
Kučera (člen Výboru pro práva cizinců), Eva Vaníčková (předsedkyně Výboru pro práva dítěte), 
Kateřina Jacques (vedoucí sekretariátu zmocněnce vlády pro lidská práva);  

Sekretariát Rady: Andrea Baršová, Jana Marečková, Veronika Doležilová, Lucie Otáhalová, Lucie 
Rybová, Petra Šuntilová; 

Omluveni: Pavla Boučková, Dalibor Jílek, Dana Němcová, Kumar Vishwanathan, Radovan Suchánek 
(MZdr), Pavel Svoboda (MZV), Marián Hošek (MPSV), Jiří Vačkář (MMR) 

 

Jednání řídil předseda Rady Svatopluk Karásek. V úvodu přivítal hosty a členy a omluvil 
nepřítomné a představil novou pracovnici sekretariátu Rady Lucii Rybovou (tajemnici Výboru pro 
lidská práva a biomedicínu a současně tajemnici Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva). 
Přítomno bylo 10 osob s hlasovacím právem. Rada nebyla usnášeníschopná.∗ 

 

Projednány byly následující body programu: 

 

1. podnět Rady vlády ČR pro lidská práva na zrušení vyhlášky hlavního města Prahy č. 14/2000 
Sb. hl. m. Prahy o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku v souvislosti s žebráním; 

2. podnět Výboru pro občanská a politická práva k využívání kamerových systémů na veřejně 
přístupných místech; 

3. podnět Výboru pro práva cizinců k podpoře účasti dlouhodobě usazených cizinců na veřejném 
a politickém životě. 

 

1. podnět Rady vlády ČR pro lidská práva na zrušení vyhlášky hlavního města Prahy č. 14/2000 
Sb. hl. m. Prahy o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku v souvislosti s žebráním 

Podnět uvedl předseda Výboru pro občanská a politická práva Jan Wünsch. Podnět ke 
zrušení vyhlášky hl. města Prahy č. 14/2000 Sb. hl. m. Prahy o omezujících opatřeních k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s žebráním Rada schválila již na svém zasedání 



dne 6. května 2004 a předložila jej ministrovi vnitra. Nyní se nově navrhuje, aby podnět byl předložen 
vládě. 

Miloslav Koudelný uvedl, že pro vyhlášku existuje opora v zákoně a zdůraznil, že ministerstvo 
vnitra je orgánem, který má vůči obcím v tomto směru kontrolní pravomoc, a podnět předjímá, že 
vyhláška je v rozporu s právními předpisy. 

V rozpravě dále vystoupily tajemnice Výboru pro občanská a politická práva Veronika 
Doležilová a Jana Chalupová. 

 

 

2. podnět Výboru pro občanská a politická práva k využívání kamerových systémů na veřejně 
přístupných místech (V průběhu projednávání tohoto bodu odešel Jaroslav Müllner, přítomno bylo 9 
osob s hlasovacím právem.) 

Podnět uvedl předseda Výboru pro občanská a politická práva Jan Wünsch. Uvedl, že podnět 
vycházel z poznatků o tom, že na veřejně přístupných místech je nainstalováno velké množství kamer, 
přičemž jejich využívání není dostatečně regulováno zákonem. 

Miloslav Koudelný shrnul hlavní argumenty uvedené v písemném stanovisku ministerstva vnitra se 
závěrem, že stávající právní úprava ochrany osobních údajů při používání kamerových systémů na 
veřejně přístupných místech je dostatečná. Nesouhlas vyjádřil zejména s návrhem, aby zákon o 
ochraně osobních údajů a zákon o Policii ČR byly změněny tak, aby omezovaly povolenou dobu 
uchovávání záznamů z kamerových systémů po dobu maximálně sedmi dnů.  

Anna Šabatová připomněla, že Rada se v minulosti zabývala používáním kamerových 
systémů ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, kdy hodnocení situace 
bylo snazší vzhledem k tomu, že se jednalo o otázku zásahu do práva na soukromí. Dále uvedla, že 
nadměrné používání kamer může vést k rezignaci na jiné, vhodnější formy práce. 

Přítomní dále diskutovali o návrhu na stanovení sedmidenní lhůty pro uchovávání záznamů 
z kamer a o tom, zda způsob jakým policie informuje o umístění jí provozovaných kamer na veřejně 
přístupných místech je dostatečný. V diskusi vystoupili Jaroslav Daněk, Jan Wünsch, Miloslav 
Koudelný, Martin Plíšek a Jana Chalupová. 

 

3. podnět Výboru pro práva cizinců k podpoře účasti dlouhodobě usazených cizinců na 
veřejném a politickém životě  

Podnět uvedl člen Výboru pro práva cizinců Viktor Kučera. Cílem podnětu je podpora integrace cizinců 
v souladu s aktuálními mezinárodními trendy i politikou vlády, a to jednak rozšířením volebního práva 
ve volbách do zastupitelstev obcí na všechny cizince s trvalým pobytem, jednak změnou definice 
občanství obce. 

Náměstek Koudelný se zavázal k tomu, že navrhne ministrovi vnitra provedení analýzy praktických 
dopadů navrhovaných změn na dění na místní úrovni a zváží iniciování projednání podnětu se 
samosprávami. 

Po projednání tohoto bodu odešel Miloslav Koudelný. 

 



Protože Rada nebyla usnášeníschopná, předseda Rady zasedání poté se souhlasem většiny 
přítomných ukončil. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zapsala: J. Marečková 

Schválil: S. Karásek 

Datum: 9. prosince 2005  

 

∗ Při zasedání hlasovala i Anna Grušová, která však neměla hlasovací právo, neboť není stálou 
zástupkyní Dany Němcové, na jejíž žádost byla přizvána. 

 


