
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY VLÁDY ČR PRO LIDSKÁ PRÁVA 
6. listopadu 2003  

 

 

Přítomni:  

Členové Rady: Jan Jařab (předseda), Jaroslav Müllner (MŠMT), Jozef Vavrek (MO), Pavla Boučková, 
Anna Šabatová, Jana Chalupová, Dana Němcová, Libuše Šilhánová, Dalibor Jílek.  

Stálí zástupci: Lenka Arnoštová (MZdr), Michal Nádvorník (MK), Věra Jeřábková (MZV), Pavel 
Rotyka (MS), Hana Vejborná (MMR), Radim Bureš (MV), Martin Plíšek (MI).  

Hosté a jiné pověřené osoby: Vít Schorm (zmocněnec vlády pro zastupování ČR před Evropským 
soudem pro lidská práva), Jan Bárta (předseda Výboru pro práva cizinců), Jan Wünsch (předseda 
Výboru pro občanská a politická práva), Radka Jelínková (členka Výboru pro práva dítěte), Věra 
Ondračková (MV), Viktor Kučera (člen Výboru pro práva cizinců).  

Sekretariát Rady: Andrea Baršová, Veronika Doležilová, Martina Štěpánková, Jana Marečková, Petra 
Šuntilová.  

Omluveni: Miloslav Koudelný, Jiří Hofman, Jakub Camrda.  
 
Jednání řídil předseda Rady Jan Jařab. V úvodu přivítal členy a hosty, omluvil nepřítomné a představil 
Janu Marečkovou jako novou pracovnici sekretariátu Rady. Rada byla usnášeníschopná (13 
přítomných s hlasovacím právem, tj. kvórum pro přijetí rozhodnutí 7 hlasů).  
 
Rada schválila program v navržené podobě (hlasování: 13–0–0): 

1. Podnět Doporučení k připravované nové úpravě správního řízení;  
2. Podnět Porušování práva dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat 

pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči;  
3. Podnět Zavedení řízení o přípustnosti řízení o udělení azylu a legislativních postupů 

ministerstva vnitra v oblasti uprchlické problematiky;  
4. Informace o přípravě tzv. antidiskriminačního zákona;  
5. Informace o přípravě novely zákona o veřejném ochránci práv v návaznosti na podnět Rady 

ke zřízení orgánu pro dohled nad zadržováním;  
6. Informace o aktivitách před kontrolními orgány některých mezinárodních smluv o lidských 

právech;  
7. Různé. 

 

1. Podnět Doporučení k připravované nové úpravě správního řízení – podnět Výboru pro 
občanská a politická práva (v průběhu projednání – po hlasování o pokračování diskuse 
k podnětu – se dostavil M. Plíšek, při hlasování o diskusi bylo 13 přítomných s hlasovacím 
právem; kvórum 7 hlasů), při hlasování o podnětu bylo přítomných 14 osob s hlasovacím 
právem; kvórum 8 hlasů).  

Podnět stručně uvedl J. Wünsch jako předseda Výboru pro občanská a politická práva. R. Bureš (MV) 
navrhl, aby podnět nebyl Radou projednáván, protože návrhu nového správního řádu MV věnovalo 
maximální pozornost, a navrhl ukončení diskuse. Hlasováním o pokračování diskuse k podnětu Rada 
rozhodla, že bude v diskusi pokračovat (hlasování: 7–6–0)  



Tajemnice Výboru informovala Radu o důvodech formy podnětu – doporučení pro informaci vládě, 
která byla zvolena právě s ohledem na postavení Rady jako odborného poradního orgánu vlády a na 
stadium legislativního procesu (2. čtení v Poslanecké sněmovně). V následné diskusi byla oceněna 
nejen vysoká kvalita materiálu, ale i maximální věcnost, protože podnět upozorňuje na reálné otázky, 
které bude nezbytné řešit. A. Šabatová upozornila na skutečnost, že správní řád je ve veřejné sféře 
bezesporu nejužívanější právní předpis. P. Boučková vyslovila názor, že stadium legislativního 
procesu nemůže být překážkou diskuse. J. Wünsch vysvětlil, že Výbor pro občanská a politická práva 
jakožto stálý orgán Rady má za to, že vzhledem k mandátu Rady je její povinností vládu upozornit 
vládu na problematickou oblast a je plně na vládě, jaký postoj zaujme. D. Jílek konstatoval, že míra 
správního uvážení poskytovaná správnímu orgánu je ve srovnání s platnou právní úpravou významně 
rozšířena, což bude způsobovat další aplikační problémy, protože již v postupu podle platné právní 
úpravy je pro správní orgán problematické rozlišit meze správního uvážení. J. Chalupová upozornila, 
že přílišná podrobnost právní úpravy správního řízení vede k omezení možnosti jednotlivce vyjadřovat 
se k dění ve svém okolí prostřednictvím formalizovaných postupů.  
R. Bureš zopakoval, že široká diskuse k návrhu zákona proběhla, a že na některé otázky má MV 
názor odlišný. V. Ondračková poskytla podrobnější informace k vývoji legislativního procesu, 
konkrétně že za základě jednání Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny bylo projednávání 
zákona do 1.11.2003 přerušeno a ministr vnitra připravil přepracování, které by vedlo ke zjednodušení 
a zpřehlednění návrhu zákona. V polovině listopadu bude pokračovat v ÚPV diskuse 
k přepracovanému návrhu. V návaznosti na to R. Bureš předložil protinávrh na změnu adresáta z 
vlády na ministra vnitra. A. Šabatová navrhla, aby byl podnět v předkládané podobě toliko rozšířen o 
ministra vnitra.  
Po vznesení obou návrhů J. Jařab přerušil projednávání tohoto bodu, byl projednán následující bod a 
po jeho projednání se Rada vrátila k tomuto bodu. Radě byl předložen návrh na rozšíření adresátů o 
ministra vnitra (varianta 1) a protinávrh na změnu adresáta na ministra vnitra (varianta 2). V tomto 
pořadí Rada o návrzích hlasovala a přijala variantu 1 v poměru 11–3–0.  
 

2. Podnět Porušování práva dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat 
pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči (procedurální stav zůstal zachován) 

Podnět uvedla R. Jelínková, členka Výboru pro práva dítěte. Zdůraznila, že podnět sice analyzuje 
právní nástroje, důraz však klade na jejich aplikaci a aplikaci metodických nástrojů. K poskytnutému 
vyjádření MS uvedla, že je to právě tento resort, který by měl být příslušný k vypracování seznamů 
odborníků. P. Rotyka (MS) souhlasil s příslušností MS k danému úkolu, upozornil současně, že se MS 
neobejde bez spolupráce s některými dalšími resorty. Na to zareagovali L. Arnoštová (MZdr) a J. 
Müllner (MŠMT), kteří přislíbili MS spolupráci. J. Jařab dal ke zvážení, zda by tudíž nebylo vhodnější, 
aby byl podnět adresován vládě a ne jednotlivým ministrům.  
J. Chalupová vyjádřila názor, že podnět nesměřuje k právům dítěte, ale k právům rodičů. Tajemnice 
výboru M. Štěpánková uvedla, že práva dítěte a práva rodičů nelze oddělovat. V. Schorm doplnil, že 
nejde jen o práva dítěte a práva rodičů, ale že jde o práva, která jsou precizací práva na soukromý 
život a není tudíž možné je oddělovat. Diskusi zakončil D. Jílek upozorněním, že právo dítěte na 
výchovu rodiči, tak jak je obsaženo v Úmluvě o právech dítěte, je stát povinen aktivně zajistit, a není 
proto možné na problematiku pohlížet s tak jednoznačným dělením na práva dětí a práva rodičů.  
Rada schválila změnu adresátů z jednotlivých členů vlády na vládu samotnou, s tím, že budou 
rozšířeni členové vlády, kteří se budou podílet na realizaci podnětu i o MŠMT a MZdr (13–0–1).  
 

3. Podnět Zavedení řízení o přípustnosti řízení o udělení azylu a legislativních postupů 
ministerstva vnitra v oblasti uprchlické problematiky (v průběhu projednání se dostavila 
D. Němcová, tj. bylo přítomných 15 osob s hlasovacím právem; kvórum 8 hlasů) 

Podnět uvedl J. Bárta, předseda Výboru pro práva cizinců. Vysvětlil, že podnět nesměřuje věcně 
k posouzení a řešení otázky tzv. „prescreeningu“ v azylovém řízení, jakkoli jde o otázku závažnou, ale 
kritizuje určité nestandardní legislativní procesní postupy ministerstva vnitra, které ministerstvo použilo 
i při projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 
území ČR, ve znění pozdějších předpisů. Kritizovaným postupem je předkládání de facto vládních 
návrhů (resp. jejich součástí) formou poslaneckých pozměňovacích návrhů (v daném případě 
pozměňovacího návrhu ohledně zavedení „prescreeningu, který předložil poslanec T. Kladívko). Takto 



je obcházen standardní legislativní mechanismus a návrhy jsou předkládány, aniž se k nim mohly 
vyjádřit jiné resorty a další orgány, včetně Legislativní rady vlády či zmocněnce vlády pro lidská práva.  
Diskuse, která následovala, ukázala, že jde o problém, jenž není snadno uchopitelný, protože 
přesahuje z roviny právní do oblasti politické kultury. R. Bureš (MV) odmítl podnět jako bezpředmětný, 
pokud se týká právě otázek procesních, protože je nezadatelným právem poslance, aby předkládal 
pozměňovací návrhy podle své úvahy a přesvědčení. Nabídl však možnost spolupráce na věcném 
řešení problému „prescreeningu“. Nato uvedl V. Kučera (host a člen Výboru pro práva cizinců, který 
podnět připravil), že jádro problému je právě v tom, že MV existenci jakéhokoli problému popírá; vážně 
tak hrozí, že kritizované postupy bude nadále používat, ať již v případě „prescreeningu“ či dalších. 
Tajemnice výboru a místopředsedkyně Rady A. Baršová uvedla, že výbor si byl při zpracování 
podnětu vědom, že uvedené postupy kritizuje vlastně selektivně (tedy až na základě výsledku); podle 
ní je problém nutné vidět jako záležitost systémovou, jež mimo jiné ukazuje, že omezení působnosti 
Rady pouze na sféru moci výkonné je bariérou její efektivnější činnosti. J. Jařab vyjádřil názor, že je 
možné a nutné rozlišit, kdy ministerstva řeší až v Parlamentu dílčí věci, např. odstraní zjevné 
nedostatky návrhu, a kdy předkládají cestou poslaneckého návrhu věci zásadní povahy, o nichž je 
nutné vést širší diskusi. D. Jílek upozornil, že i práva lze zneužít, Rada by proto podnět měla podpořit. 
V. Schorm namítl, že neexistují mechanismy, které by mohly účinně zabránit tomu, co výbor vnímá 
jako zneužití legislativního procesu.  
Nikdo ze zúčastněných nepředložil pozměňovací návrh; Rada návrh přijala poměrem hlasů 9–2–4.  
 

4. a 5. Informace o vývoji legislativních prací na přípravě tzv. antidiskriminačního zákona 
a novely zákona o veřejném ochránci práv 

M. Štěpánková a V. Doležilová stručně informovaly o stavu prací a charakterizovaly stěžejní nebo 
problematické otázky, které pracovníci sekretariátu řeší.  
 

6. Informace o aktivitách před kontrolními orgány některých mezinárodních smluv o 
lidských právech 

J. Jařab stručně informoval, že závěry z projednání 2. periodické zprávy o plnění Úmluvy o právech 
dítěte, které proběhlo v lednu 2003, vláda projednala v září. Informoval též o průběhu projednání 5. 
periodické zprávy o plnění Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace, které se konalo 
v srpnu 2003. Doplnil, že sekretariát Rady má připraven pro meziresortní připomínkové řízení materiál 
pro vládu ohledně závěrečných doporučení Výboru pro odstranění rasové diskriminace, který 
k připomínkám obdrží i členové Rady.  
 

6. Různé 

V. Jeřábková informovala o aktivitách MZV a mezinárodního společenství v lidskoprávní oblasti, 
zejména o přípravě podpisu Opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení, o semináři 
k implementaci závěrečných dokumentů Světové konference proti rasismu, o schválení zprávy 
Vysokého komisaře RE z návštěvy ČR, která se uskutečnila v první polovině tohoto roku. Informovala 
též o řešení problematiky o sexuálním zneužívání dětí v některých příhraničních oblastech i 
diplomatickou cestou.  
J. Chalupová doplnila, že zpráva německého sdružení Karo je k dispozici u Českého výboru pro 
UNICEF.  
D. Jílek informoval, že zpráva ECRI z návštěvy ČR bude projednávána ECRI na začátku prosince 
2003.  
 
 
 
Vypracovala: Mgr. V. Doležilová, Mgr. A. Baršová  
Schválil: J. Jařab  
Datum: 11.11.2003  
 
 


