
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PRO LIDSKÁ 
PRÁVA 

(dne 7. června 1999) 

  

Čas zasedání: 14:00 - 17:00 

Přítomni: 

Předseda Rady - Petr Uhl 

Členové Rady 

náměstci ministrů:  

Karel Berka (ÚSIS), Alois Cihlář (MSp.), Karel Hlaváček (MZdr.), Jaroslav Kopřiva (MV), Jaroslav Král 
(MMR), Ladislav Malý (MŠMT) 

zástupci veřejnosti:  

Pavel Dušek, Karel Holomek, František Lízna, Ladislav Lis, Dana Němcová, Stanislav Penc, Libuše 
Šilhánová, Ruth Šormová, Kumar Vishwanathan 

dále pověřeni (bez hlasovacího práva): 

Karel Hejč (MZV), Stanislava Horská (MPSV), Michal Nádvorník (MK) 

Za sekretariát Rady 

Marta Miklušáková, tajemnice RpLP 

Barbora Bernatová (sekce: pro práva dítěte, proti mučení) 

Jan Jařab (sekce: pro občanská a politická práva, proti projevům rasismu) 

Alena Nedomová (sekce: pro rovné příležitosti mužů a žen, pro sociální, hospodářská  
a kulturní práva) 

ze sekretariátu omluvena Andrea Baršová (sekce pro práva cizinců) 

Omluveni: 

Martin Palouš (MZV), Luděk Rychlý (MPSV), Ilja Racek (MK), Petr Tax (MO), Ivan Dejmal 

  

Program: 

Začátek zasedání Rady navštívil mpř vlády Pavel Rychetský s následujícíni informacemi:  

I. Vláda bude hledat právní nástroje, které umožní postih hnutí směřujících k potlačení práv  
a svobod občanů (ke 4. bodu programu)  

II. V souvislosti s usnesením městské části Neštěmice vláda pověřila místopředsedu vlády  
a vládního zmocněnce pro lidská práva, aby prezentovali stanovisko vlády při případném projednávání 
návrhu v Poslanecké sněmovně (Rychteský) a v jejích orgánech (Uhl) 



III. Vláda předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh tiskového zákona. Přestože je tento 
zákon velmi kritizován, neprosazuje potlačování svobody projevu. Návrh zákona vychází z obdobných 
legislatvních úprav evropských zemí. Mimo jiné obsahuje zákaz šíření xenofobie a zároveň sankce za 
porušení zákona.  

1. Informace předsedy Rady o činnosti sekretariátu 

Předseda Rady seznámil přítomné s harmonogramem (rozdán), podle kterého sekretariát 
vypracovává zprávy o plnění 6 smluv (Úmluva proti mučení ..., Úmluva o právech dítěte, Úmluva o 
odstranění všech forem diskriminace žen, Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové 
diskriminace, Pakt o sociálních, hospodářských a kulturních právech, Pakt  
o občanských a politických právech).  

Dále předseda oznámil, že ČR navštíví pravděpodobně v září zvláštní zpravodaj Komise pro lidská 
práva OSN, který sleduje interetnické konflikty. ZZ projevil zájem navštívit Matiční ul.  

v Ústí nad Labem a Ostravu. Program návštěvy zajistí sekretariát RpLP v součinnosti  
s oLP/MZV. 

Konala se diskuse k materiálu, který vznikl v sekci proti projevům rasismu, aniž jí byl schválen (sekce 
byla neusnášeníschopná). Materiál přdložil Radě její člen Stanislav Penc. Materiál obdrželi členové 
RpLP až na zasedání. Týká se událostí z 1. května v souvislosti se shromážděním příslušníků hnutí 
skinheads a anarchistů. Náměstek ministra vnitra Jaroslav Kopřiva navrhl, aby o tomto materiálu Rada 
nejednala, pokud nejsou na zasedání přítomny kompetentní osoby (Policie ČR), které by se mohly k 
celé věci kvalifikovaně vyjádřit. Rada schválila návrh Pavla Duška diskusi k tomuto tématu přerušit a 
svolat zasedání za přítomnosti kompetentních osob. To se bude konat 23. června v 11.00 hod., 
pozvánky budou rozeslány.  

2. Návrhy na nové členy sekcí 

Rada rozhodla hlasováním o jmenování členů do odborných sekcí.  

Sekce pro politická a občanská práva 

Miroslav Fuchs, MPSV 

František Kostlán  

Sekce proti projevům rasismu 

Ludmila Hyklová, MPSV 

Jarmila Neumannová, MPSV 

Jaroslava Moců, MPSV 

Sekce pro výchovu k lidským právům 

Helena Konopásková, MPSV 

Sekce pro hospodářská, sociální a kulturní práva 

Ludmila Hyklová, MPSV 

Gabriela Vopatová, MPSV 

Jaroslav Hájek, Sdružení Živá planeta 

Milena Svobodová, o. s. Společnou cestou 



Hana Vejborná, MMR 

Daniela Grabmüllerová, MMR 

Jiří Kratochvíl, ÚSIS 

Sekce pro práva dítěte 

Gabriela Vopatová, MPSV 

Věra Novotná, MPSV 

Sekce pro rovné příležitosti mužů a žen 

Stanislava Horská, MPSV 

Marie Vlachová, MO 

Eva Čákiová, Český statistický úřad 

Sekce pro práva cizinců 

Stanislava Horská, MPSV 

Blanka Štětková, MPSV 

Tomáš Haišman, MV 

Petr Trombík, MV 

Karel Freund, MV 

Alena Slámová, Mezinárodní organizace pro migraci 

Sekce proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání 

Tereza Čakrtová, MPSV 

Felix Černoch, MO 

Iva Nosková, 5.ročník PF UK 

Pozn.: Do sekce pro práva dítěte navrhla Libuše Šilhánová Luboše Pateru (Spravedlnost dětem). 
Tento návrh Rada neschválila (pro hlasovali pouze 4 členové Rady). Hlasovalo se en bloc, s výjimkou 
návrhu na Františka Kostlána, jehož RpLP za člena sekce schválila. 



3. Informace o činnosti sekcí 

Jan Jařab 

a) členové sekce pro občanská a politická práva se sešla zatím jednou a určila priority, kterými se 
bude zabývat, 

b) členové sekce proti rasismu se sešli dosud dvakrát, zaujali stanovisko k výstavbě zdi  
v Matiční ulici a vyslechli hosty, kteří informovali o událostech z 1. května tohoto roku. 

Barbora Bernatová 

a) schůzka sekce proti mučení byla věnována vymezení si základních pravidel při vypracovávání 
podkladů ke zprávě o plnění Úmluvy proti mučení... , 

b) sekce pro práva dítěte se zabývá vypracováním zprávy o plnění Úmluvy o právech dítěte, její 
členové se sešli zatím také jednou. 

Alena Nedomová 

a) na schůzce sekce pro rovné příležitosti mužů a žen členové diskutovali zejména na téma zpráva o 
plnění Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen. 

b) sekce pro hodpodářská sociální a kulturní práva se zatím nesešla, jelikož ještě není úplná. 

Marta Miklušáková 

a) sekce pro výchovu k lidským právům si na svých prvních dvou schůzkách vytkla za cíl orientovat se 
především na profesní skupiny. Sekce bude monitorovat činnost nestátních organizací, které působí v 
oblasti lidských práv. 

b) za nepřítomnou Andreu Baršovou informovala o sekci pro práva cizinců. Tato sekce se orientuje 
zejména na vypracování připomínek k azylovému zákonu a zákonu o pobytu cizinců, které již bude 
projednávat Poslanecká sněmovna Parlamentu. 

4. Projednání návrhu usnesení o opatřeních proti hnutím směřujícím k potlačení práv  
a svobod občanů 

S textem, který byl členům Rady zaslán v pátek 4. 6., vyslovil náměstek Kopřiva nesouhlas  
a předložil písemné připomínky. S variantou B souhlasí. V rozpravě vystoupili náměstek Král, 
náměstek Cihlář,náměstek Malý, Stanislav Penc, Libuše Šilhánová, František Lizna, Karel Hejč, Jan 
Jařab, Kumar Vishwanathan. K materiálu nezaujala Rada žádné stanovisko, vzala ho pouze na 
vědomí. Návrh usnesení bude ještě upraven a znovu rozeslán do meziresortního připomínkového 
řízení. 

5. Návrh věcného záměru zákona na ochranu práv národních menšin 

Návrh bude zveřejněn na internetu a všichni se k němu budou moci vyjádřit do konce září 1999. 
Diskuse k tomuto bodu se z časových důvodů nekonala. 

6. Dále dohodnuto 

V týdenních zprávách zLP bude vždy rubrika “sekce”, v níž budou uvedeny i plánované schůze sekcí 
pro potřeby členů RpLP. Pavel Dušek bude dostávat týdenní zprávy elektronickou poštou. 

   

V Praze dne 8. června 1999 

 Zapsala: Barbora Bernatová 


