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Příloha k č.j. 03050/06-RLP 
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY VLÁDY ČR PRO LIDSKÁ PRÁVA 
6. února 2006 

 
Přítomni: 
Členové Rady: Svatopluk Karásek (předseda), Jaroslav Daněk (MO), Jaroslav Müllner 
(MŠMT), Anna Šabatová, Libuše Šilhánová, Pavla Boučková, Dana Němcová, Kumar 
Vishwanathan; 
Stálí zástupci: Michal Nádvorník (MK), Pavel Rotyka (MS), Štefan Čulík (MPSV), Radim 
Bureš (MV), Hana Vejborná (MMR); 
Hosté, pověřené osoby a ostatní přítomní: Jan Kamínek (MZV), Ľubomír Augustín (MZdr),  
Jan Wünsch (předseda Výboru pro občanská a politická práva), Petr Struk (předseda Výboru 
pro lidská práva a biomedicínu), Hana Vosečková (členka Výboru pro pro odstranění všech 
forem diskriminace žen), Viktor Kučera (člen Výboru pro práva cizinců), Eva Vaníčková 
(předsedkyně Výboru pro práva dítěte), Gwendolyn Albert, Petr Uhl, Kateřina Jacques 
(vedoucí sekretariátu zmocněnce vlády pro lidská práva);  
Sekretariát Rady: Andrea Baršová (místopředsedkyně Rady), Jana Marečková (tajemnice 
Rady), Lucie Otáhalová, Lucie Rybová, Petra Šuntilová; 
Omluveni: Martin Plíšek (MI), Zdeněk Sovák, Miloslav Koudelný (MV), Pavel Svoboda 
(MZV), Jana Chalupová.  
 

První část zasedání řídil předseda Rady Svatopluk Karásek, poté, co opustil jednání, 
řídila jeho druhou část místopředsedkyně Rady Andrea Baršová. Předseda přivítal v úvodu 
hosty a členy a omluvil nepřítomné. Sdělil, že na členství v Radě rezignoval 21. prosince 
2005 Dalibor Jílek. Přítomno bylo 13 osob s hlasovacím právem. Rada byla usnášeníschopná. 

 
Návrh ministra vnitra na stažení bodu 5 z programu zasedání nebyl schválen 

(hlasování 4-9-0). Program navržený v pozvánce byl schválen (hlasování 12-1-0) a jednotlivé 
body byly projednávány v následujícím pořadí: 

 
1. návrh předsedy Rady na jmenování nových členů Rady - představitelů občanské a 

odborné veřejnosti a akademické obce a jejich stálých zástupců a návrh na změnu statutu 
Rady, 

2. 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, 

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

4. podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu k problematice používání nekonvenčních 
zdravotnických metod a jejich implementace do právního řádu České republiky, 

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

6. podnět Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen k diskriminaci mužů 
pečujících o děti, 

7. podnět Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen ke zrušení usnesení vlády 
ČR č. 1108 ze dne 10. listopadu 2004 k podnětu Rady vlády České republiky pro lidská 
práva k zajištění práva dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat 
pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, 
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8. podnět Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a 
trestání ke zřízení samostatného orgánu pro šetření deliktního jednání příslušníků Policie 
ČR, obecní policie a Vězeňské služby ČR, 

9. různé. 
 

1. Návrh předsedy Rady na jmenování nových členů Rady - představitelů občanské a 
odborné veřejnosti a akademické obce a jejich stálých zástupců a návrh na změnu 
statutu Rady 

Předseda Rady odůvodnil předložení návrhu na jmenování členů Rady – představitelů 
veřejnosti a jejich stálých zástupců a související návrh na změnu statutu Rady. Návrh na 
jmenování členů Rady a jejich stálých zástupců reaguje na skutečnost, že v současné době má 
Rada pouze 7 členů – představitelů občanské a odborné veřejnosti a akademické obce (3 
rezignovali), zatímco podle statutu jich má mít 10. Návrh na jmenování čtvrtého člena Rady 
vyplývá z předkládaného návrhu na změnu statutu Rady. V materiálu je dále zapracovaná 
změna stálých zástupkyň členek Rady Pavly Boučkové a Dany Němcové. Návrh na změnu 
statutu Rady byl vypracován z důvodu potřeby vyjasnit postavení místopředsedy Rady, 
zejména jeho hlasovací právo. Na základě této změny bude místopředseda Rady výslovně 
zahrnut mezi členy Rady – představitele ústředních orgánů státní správy (s hlasovacím 
právem) a počet členů Rady – představitelů veřejnosti se zvýší o jednoho. 

Tajemnice Rady doplnila, že stálá zástupkyně Pavly Boučkové i stálá zástupkyně 
Dany Němcové rizignovaly na svou funkci, proto bude návrh usnesení vlády, který je součástí  
materiálu, ještě v tomto smyslu upraven.  

V rozpravě vystoupila Libuše Šilhánová a oznámila, že se ze zdravotních důvodů 
rozhodla rezignovat na funkci členky Rady a navrhla, aby místo ní byla členkou Rady 
jmenována její dosavadní stálá zástupkyně Daniela Světlíková a její stálou zástupkyní Helena 
Kunstová, členka a pracovnice Českého helsinského výboru. Zároveň nabídla, že i nadále 
bude s Radou spolupracovat. Předseda poděkoval L. Šilhánové za její dlouholetou práci 
v Radě. 

Předseda poté přednesl návrh usnesení Rady: „Rada vlády pro lidská práva bere na 
vědomí návrh předsedy Rady na jmenování nových členů Rady (představitelů veřejnosti) a 
jejich stálých zástupců a návrh na změnu statutu Rady, které předseda Rady předloží vládě.“ 
Toto usnesení bylo schváleno (hlasování 12-0-1). 

 
2. 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. Radim 
Bureš konstatoval, že návrh usnesení vlády je formálně vadný, neboť soulad obecních 
vyhlášek se zákonem posuzuje ministerstvo vnitra, které tak již učinilo a rozpor se zákonem 
neshledalo. Uvedl, že jediný správný postup by byl, aby se vláda obrátila na Ústavní soud. 
Tento názor podpořil i Jaroslav Daněk. V diskusi dále vystoupili Anna Šabatová, Kumar 
Vishwanathan a Petr Uhl. Jan Wünsch poté navrhl, aby Rada odložila projednání podnětu 
s tím, že Výbor pro občanská a politická práva jej formálně upraví. Tento návrh byl schválen 
(hlasování 13-0-0). 
 
3.   Podnět Výboru pro občanská a politická práva  k využívání kamerových systémů na 

veřejně přístupných místech 
Podnět uvedl předseda Výboru pro občanská a politická práva Jan Wünsch. Připomněl, 

že podnět vychází z poznatků o tom, že na veřejně přístupných místech je nainstalováno velké 
množství kamer (většinou soukromých subjektů), přičemž jejich využívání a uchovávání 
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záznamů z nich není dostatečně regulováno zákonem. Jaroslav Daněk vyjádřil názor, že ve 
vztahu k Policii ČR a obecní policii je podnět nevhodný, neboť zde nejsou nedostatky 
v zákonné úpravě, ale spíše v praktickém naplňování zákona. Dále informoval, že v lednu 
2006 vydal Úřad pro ochranu osobních údajů tiskovou zprávu, která informuje o tom, že na 
svých webových stránkách ÚOOÚ zveřejnil zásady, které upravují používaní kamerových 
systémů z hlediska zákona o ochraně osobních údajů, a proto již body II/b)1 a 2 
navrhovaného usnesení vlády nejsou aktuální (dostatečná je regulace obsažená v těchto 
zásadách). Tento názor podpořila Pavla Boučková. Jan Wünsch reagoval v tom smyslu, že 
informace na webových stránkách ÚOOÚ není dostatečně veřejnosti přístupná ani právně 
vymahatelná. 

Radim Bureš uvedl, že ministerstvo vnitra se v budoucnu zaměří na kontrolu 
naplňování požadavku na informování veřejnosti o instalaci kamer v praxi obecní policie. 
Zároveň informoval o plánované konferenci k tomuto tématu, která se uskuteční v květnu t.r. 
v Brně a na kterou bude pozván i zmocněnec pro lidská práva. 

Jaroslav Daněk uvedl, že v návrhu trestního zákoníku se zavádí nový trestný čin 
(pořizování záznamů ze soukromí) a upozornil na rozdílné postavení státních orgánů (mohou 
činit pouze to, k čemu jsou zmocněny zákonem) a soukromých osob (mohou činit vše, co 
zákon nezakazuje). Anna Šabatová informovala, že tuto skutkovou podstatu doporučil jeden 
ze senátních výborů z návrhu vypustit. Petr Uhl doplnil, že trestněprávní ochrana představuje 
pouze ultima ratio, primární je stanovení pravidel v jiných zákonech. V diskusi dále vystoupili 
Kumar Vishwanathan a Jaroslav Müllner. Podnět nebyl schválen (hlasování 2-2-9). 

 
4. Podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu k problematice používání 

nekonvenčních zdravotnických metod a jejich implementace do právního řádu 
České republiky 

Podnět odůvodnil předseda Výboru pro lidská práva a biomedicínu Petr Struk. Uvedl, 
že práce ministerstva zdravotnictví v oblasti nekonvenčních zdravotnických metod není 
dostatečná. Ľubomír Augustín seznámil přítomné s obsahem stanoviska ministerstva 
zdravotnictví k podnětu. Podle něj dojde k částečné implementaci nekonvenčních metod 
medicíny do právního řádu ČR schválením návrhu zákona o zdravotní péči, který stanoví, že i 
metody nekonvenční medicíny jsou součástí zdravotní péče. Navrhl, aby usnesení vlády, které 
je součástí podnětu, bylo pozměněno tak, že v bodu I se před slovo „implementace“ vloží 
slovo „další“ a v bodu II bude stanoven pozdější termín pro předložení odborného 
podkladového materiálu vládě. Petr Struk navrhl, aby termín v bodu II byl pozměněn na 31. 
května 2006, s čímž zástupce ministerstva zdravotnictví souhlasil. Rada schválila podnět ve 
znění těchto pozměňovacích návrhů (hlasování 13-0-0). 

 
5. Podnět Výboru pro práva cizinců k podpoře účasti dlouhodobě usazených cizinců na 

veřejném a politickém životě 
Podnět stručně odůvodnil Viktor Kučera, člen Výboru pro práva cizinců. V reakci na 

návrh ministra vnitra na stažení tohoto bodu z jednání navrhl změnu usnesení Rady v tom 
smyslu, že Rada navrhne ministrovi vnitra, aby provedl analýzu možných dopadů rozšíření 
volebního práva ve smyslu podnětu a požádá jej, aby o výsledcích této analýzy, včetně návrhů 
konkrétních legislativních opatření, informoval Radu do 30. září 2006. Radim Bureš 
konstatoval, že by preferoval, aby termín pro předložení analýzy byl stanoven na konec roku 
2006 z toho důvodu, že příslušný odbor MV bude zaneprázdněn s ohledem na červnové 
volby. Rada schválila podnět ve znění pozměňovacího návrhu předneseného Viktorem 
Kučerou (hlasování 10-0-3). 
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6.  Podnět Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen k diskriminaci mužů 
pečujících o děti 

Podnět uvedla tajemnice Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen Lucie 
Otáhalová. Smyslem podnětu je, aby možnost snižování důchodového věku v závislosti na 
počtu vychovaných dětí byla upravena stejně pro ženy i pro muže v případě, že i v budoucnu 
bude tato možnost zachována. Anna Šabatová uvedla, že zná několik případů mužů, kteří se 
obrátili na veřejného ochránce práv a kteří sami vychovávali děti, aniž by se jim v důsledku 
toho mohl důchodový věk snížit. Hana Vosečková doplnila, že platná právní úprava 
diskriminuje jak muže, tak ženy, které jsou nuceny odcházet do důchodu dříve. 

Štefan Čulík odkázal na stanovisko MPSV a informoval o tom, že evropským trendem 
je sjednocování věkových hranic pro odchod do důchodu pro muže a pro ženy. K politické 
dohodě ohledně důchodové reformy v ČR by mělo dojít do červnových voleb. S řešením 
navrhovaným v podnětu, které spočívá ve stanovení důchodového věku shodně pro muže i 
ženy se tedy do budoucna počítá. Druhé navrhované řešení, aby bylo umožněno snižování 
důchodového věku v závislosti na počtu vychovaných dětí i mužům, by mohlo být 
problematické kvůli zpětnému uplatňování nároků. Během letošního roku by Ústavní soud 
měl rozhodnout o několika stížnostech týkajících se tohoto problému a tato rozhodnutí bude 
MPSV respektovat. Do té doby by bylo podle MPSV přijímání změn předčasné. Předseda 
Rady uvedl, že problém by mohl být řešen například i formou udělování výjimek mužům, 
kteří vychovávali děti. Rada podnět schválila (hlasování 12-0-1).  

Poté zasedání opustil předseda Rady Svatopluk Karásek a jednání řídila 
místopředsedkyně Rady Andrea Baršová. Počet přítomných s hlasovacím právem se snížil na 
12. 

 
7. Podnět Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen ke zrušení usnesení 

vlády ČR č. 1108 ze dne 10. listopadu 2004 k podnětu Rady vlády České republiky 
pro lidská práva k zajištění práva dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů 
udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči 

Podnět odůvodnila členka Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen Hana 
Vosečková. Uvedla, že podnět vznikl na základě spolupráce výboru s nevládními 
organizacemi, které se zabývají domácím násilím. Problém spatřuje výbor v tom, že pojem 
„syndrom zavrženého rodiče“, se kterým operuje podnět Rady, není medicínská diagnóza. 
Výbor nezpochybňuje právo dítěte na styk s oběma rodiči ani právo rodičů na výchovu dítěte, 
ale upozorňuje na to, že v praxi dochází k tomu, že „syndrom zavrženého rodiče“ je 
zneužíván v případech, kde hraje roli domácí násilí. 

Pavla Boučková vyjádřila názor, že důvody, které výbor uvádí, nevyžadují revokaci 
usnesení vlády, nezáleží totiž na tom, jak je daný jev pojmenován. Vše, co je usnesením 
ukládáno MPSV navíc musí plnit ze zákona. Eva Vaníčková uvedla, že cílem podnětu Rady 
bylo, aby bylo respektováno právo dítěte na styk s oběma rodiči a pojem „syndrom 
zavrženého rodiče“ byl použit v jeho odůvodnění. Dnes se spíše používá pojem „syndrom 
odcizeného rodiče“, nicméně relevantní je obsah pojmu. Anna Šabatová uvedla, že veřejný 
ochránce práv dostává mnoho podnětů z této oblasti a z rešerše těchto případů za období 5 let 
vyplývá, že domácí násilí hraje roli jen v jejich malé části, problém je tudíž daleko širší a 
s revokací usnesení nelze souhlasit. 

Jaroslav Müllner poznamenal, že není třeba revokovat usnesení vlády, neboť Úmluva 
o právech dítěte a zákony platí bez ohledu na něj. Dále upozornil na to, že relevantní 
v každém případě je rozhodnutí soudu. Jaroslav Daněk vyhodnotil usnesení vlády jako 
vyvážené a podpořil názor, aby nebylo rušeno. Rada poté hlasovala o podnětu, který nebyl 
schválen (hlasování 0-12-0). 
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8.   Podnět Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení 
a trestání ke zřízení samostatného orgánu pro šetření deliktního jednání příslušníků 
Policie ČR, obecní policie a Vězeňské služby ČR 

Podnět uvedl předseda Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, 
ponižujícímu zacházení a trestání Petr Uhl. Zdůraznil, že podnět nesměřuje k tomu, aby byla 
zrušena Inspekce ministra vnitra, ale aby tomuto orgánu byla odejmuta působnost při 
rozhodování o tom, zda jednání příslušníka Policie ČR bude nebo nebude kvalifikováno jako 
trestný čin. Dále Petr Uhl reagoval na námitky uvedené ve stanovisku MV o tom, že 
doporučení mezinárodních orgánů jsou nezávazná a změna trestního řádu, podle které provádí 
vyšetřování trestných činů policistů státní zástupci, je dostatečnou zárukou nezávislosti. 
Informoval o článku B. Repíka uveřejněném v časopise Trestněprávní revue, který pojednává 
o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, ve které již soud konstatoval, že Inspekce 
ministra vnitra není nezávislým orgánem pro vyšetřování. 

Libuše Šilhánová uvedla, že Český helsinský výbor se setkal s mnoha případy, kdy 
Inspekce ministra vnitra nebyla při vyšetřování objektivní a že podnět podporuje. Jan Wünsch 
informoval o tom, že Výbor pro občanská a politická práva se chtěl touto věcí rovněž zabývat 
a vyjádřil podnětu podporu, stejně jako Kumar Vishwanathan. Jan Kamínek seznámil 
přítomné s výsledky analýzy, kterou provedlo MZV na základě informací o právní úpravě 
vyšetřování deliktního jednání policistů v jiných státech a návrh taktéž podpořil. Radim Bureš 
odkázal na stanovisko MV k podnětu a poukázal zejména na dvě námitky, a to, že systém 
vyšetřování, které vede státní zástupce, je dostatečný a že zřídit samostatný orgán jako orgán 
parlamentní by bylo problematické. Petr Uhl upřesnil, že podnět ponechává legislativní řešení 
plně v kompetenci ministra vnitra a způsob jmenování vedoucího orgánu navrhovaný 
v podnětu je pouze jeden z možných. Po ukončení diskuse Rada podnět schválila (hlasování 
7-1-4). 

Poté opustila jednání Dana Němcová, počet přítomných s hlasovacím právem se snížil 
na 11. 

 
9.  Různé 

Kumar Vishwanathan předložil Radě návrh usnesení k problematice nucené sterilizace 
romských žen, který vychází ze „Závěrečného stanoviska veřejného ochránce práv ve věci 
sterilizací prováděných v rozporu s právem a návrhy opatření k nápravě“ ze dne 23. prosince 
2005. Uvedl, že návrh podporují nevládní neziskové organizace Vzájemné soužití, Liga 
lidských práv a Evropské středisko pro práva Romů. Informoval o případu jedné 
z postižených žen, ve kterém soud sice nepřiznal odškodnění, ale rozhodl, o tom, že 
zdravotnické zařízení se má omluvit. Anna Šabatová shrnula průběh a výsledky šetření 
veřejného ochránce práv v této věci. Andrea Baršová upozornila na skutečnost, že podnět by 
bylo třeba ještě dopracovat po formální stránce. Na základě diskuse přijala Rada (hlasování 
11-0-0) následující usnesení: „Rada vlády pro lidská práva se zabývala podnětem Kumara 
Vishwanathana ve věci nucené sterilizace romských žen, seznámila se s výsledky šetření 
veřejného ochránce práv, oceňuje práci, kterou veřejný ochránce práv v této věci vykonal a 
ukládá Výboru pro lidská práva a biomedicínu, aby se touto problematikou zabýval.“ 

Tajemnice Rady Jana Marečková podala informace o krocích, které realizovali 
členové vlády na základě podnětů, které Rada schválila na svém zasedání 20. června 2005, a o 
zprávách pro mezinárodní kontrolní orgány, které schválila vláda. Poděkovala také členům 
Rady za podklady pro vypracování Zprávy o stavu lidských práv v ČR v roce 2005.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zapsala: J. Marečková 
Schválil: S. Karásek 
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