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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY VLÁDY ČR PRO LIDSKÁ PRÁVA 

konaného dne 1. října 2009 

Přítomni: 

Členové Rady:  

Pavla Burdová-Hradečná, Jan Litomiský, Jiří Matolín, Daniela Světlíková, Michaela Freiová, 
Oldřich Kužílek. 
 

Stálí zástupci: 

Štefan Čulík (MPSV), Gabriela Dlouhá (MZV), B. Konvalinková (MO), Helena Kunstová, 
Lucie Svěženová (MS), Tomáš Karhan (MMR), M. Plíšek (MZdr.). 

 

Omluveni: 

Anna Šabatová, Pavel Šturma,  Jaroslav Daněk (MO), Marián Hošek (MPSV), Helena 
Bambasová (MZV), František Korbel (MS), František Mikeš (MK),  Igor Němec (ÚOOÚ), 
Jiří Komorous (MV), Miroslav Kalous (MMR), Klára Laurenčíková (MŠMT),  

 

Hosté: 

Petr Koubek (tajemník ministra pro lidská práva), Petr Forejt (MS), Adam Křístek (Výbor pro 
práva dítěte), Ladislav Zamboj (Výbor pro lidská práva a biomedicínu), Eva Vaníčková 
(Výbor pro práva dítěte), Stanislava Makovcová (MPSV).  

 

Sekretariát Rady: 

Lucie Otáhalová (tajemnice Rady), Lukáš Hoder, Markéta Millerová. 

 

Na začátku zasedání přítomno 11 členů/stálých zástupců.1 Rada byla usnášeníschopná.  

Předseda Rady navrhl změnu programu oproti pořadu uvedenému na pozvánce. Program byl 
schválen takto: 

1. Podnět Výboru pro práva dítěte k problematice nezákonných adopcí 
2. Podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu k právní úpravě používání opatření 
omezujících pohyb pacientů při poskytování zdravotní péče 
3. Podnět Výboru pro práva dítěte k problematice sirotčích důchodů 
4. Kontrola usnesení přijatých Radou  
 
1. Podnět Výboru pro práva dít ěte k problematice nezákonných adopcí 
 
Podnět uvedla předsedkyně Výboru pro práva dítěte E. Vaníčková. Informovala o 
zahraničních aktivitách a kongresech, které přijaly doporučení, aby národní legislativy států 
do svých právních řádů zapracovaly definici obchodu s dětmi a vyjmenovaly v nich jejich 
jednotlivé formy. Výbor pro práva dítěte se seznámil se stanoviskem MS, avšak setrvává na 

                                                 
1 Další členové Rady přicházeli v průběhu zasedání.  
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svém návrhu. E. Vaníčková uvedla, že úplně nerozumí stanovisku MS, které uvádí, že ač 
samotná adopce je nezákonná, avšak následné nakládání s dětmi nezákonné být nemusí. 
 
L. Svěženová uvedla, že stanovisko MS k podnětu je záporné. Stanovisko MS dále 
prezentoval Mgr. Forejt, odborník na trestní právo. Uvedl, že neví, v čem má spočívat nová 
definice obchodování s dětmi, když nový trestní zákoník toto již obsahuje. MS zastává 
stanovisko, že pokud by jednotlivé formy byly v zákoně vyjmenovány, pak by naopak došlo 
ke snížení ochrany, neboť by byly chráněny pouze formy v zákoně vyjmenované. Nyní je 
soudu dána široká možnost výkladu.  
 
Se stanoviskem MS se z hlediska právně technického ztotožnil J. Matolín (právní předpisy 
nemají být předmětem kazuistického přístupu, normy mají být obecné), který ale zároveň 
uvedl, že chápe stanovisko Výboru pro práva dítěte a proto navrhl vsunout do příslušných §§ 
odkaz na demonstrativní výčet skutkových podstat. MS by upřednostnilo jít spíše cestou 
vzdělávání soudců a pracovníků justici, trestní zákon by měl být vykládán v souladu 
s mezinárodními úmluvami.  
 
Š. Čulík za MPSV uvedl, že podnět podporuje. Domnívá se však, že jsou i jiné situace, které 
mohou zavdávat příčinu k nesprávnému postup. Co se týče navrhovaného šíření informací, to 
MPSV již splňuje. MPSV je připraveno spolupracovat na řešení tohoto problému. Navrhl 
vytvoření pracovní skupiny, kde by zástupci příslušných resortů navrhli přesnější řešení.  
 
E. Vaníčková uvítala stanovisko MPSV a uvedla, že je to právě MPSV, kterému byla dána 
zodpovědnost za implementaci Úmluvy o právech dítěte.  Připomněla čl. 3 Úmluvy, který 
praví, že při každém politickém rozhodování mají být brána na zřetel práva dětí. K dotazu M. 
Freiové uvedla, že u nezákonných adopcích se jedná o stovky dětí ročně.  
 
P. Burdová Hradečná uvedla, že podobnou tématikou se zabýval Výbor pro práva cizinců, 
který vyčkává rozhodnutí této Rady, aby následně případně připravil podnět vlastní.  
 
G. Dlouhá uvedla za MZV, ČR patří k zemím, které jdou příkladem pokud se týká ochrany 
lidských práv.  
 
Proběhla diskuse ohledně možné změny návrhu usnesení vlády – zda má být formulováno 
spíše obecně (tj. netýkalo by se výhradně trestního zákona). To by ale dle MPSV znamenalo 
vypracování zcela nového podnětu. Rada proto hlasovala o tomto návrhu usnesení vlády: 
 
V průběhu jednání se počet členů Rady zvýšil na 13. Hlasování o pozměňovacím návrhu 
MPSV (9-3-1). Hlasování o podnětu jako celku  (9-3-1). Podnět byl schválen. 
 
 
2. Podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu k právní úpravě používání opatření 
omezujících pohyb pacientů při poskytování zdravotní péče 
 
Podnět uvedl L. Zamboj, člen Výboru pro lidská práva a biomedicínu. Tento podnět 
předkládal výbor již v minulosti, Rada jej schválila 9. října 2007, vláda jej vzala na vědomí a 
uložila Ministerstvu zdravotnictví, aby jej zapracovalo do nového zákona o zdravotních 
službách. Ministerstvo zdravotnictví neprovedlo příslušné novelizace, neboť legislativní 
proces nových zdravotnických zákonů byl pozastaven. Evropský výbor pro zabránění mučení 
se k omezujím opatřením vyjadřoval již v roce 2002 a 2006. Je to tedy problém, který existuje 
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již delší dobu. Je pravdou, že podmínky použití omezovacích opatření jsou upraveny 
metodickým pokynem Ministerstva zdravotnictví. To však z hlediska Ústavy není dostatečné. 
Problém se týká tisíců lidí a jedná se o problém závažný. Obdobný  problém se již vyřešil 
v oblasti sociálních služeb, a to díky podnětu Rady.  
 
M. Plíšek za MZdr. uvedl, že ministerstvo s podnětem nesouhlasí, svůj úkol dle minulého 
podnětu Rady splnilo. Vládní návrh zákona o zdravotních službách a o specifických 
zdravotních službách byl zaslán do Poslanecké sněmovny. Tyto dva návrhy byly ale staženy 
z projednávání.  Vláda bude v příštím roce aktualizovat plán legislativních prací. K novelizaci 
zastaralého zákona o péči o zdraví lidu je Ministerstvo zdravotnictví skeptické. Příslušná 
ustanovení má ministerstvo připraveny v rámci rekodifikace. Ministerstvo zdravotnictví tedy 
věcně nemá s podnětem problém. 
 
Hlasování o podnětu: (8-0-5). Podnět byl schválen. 
 
3. Podnět Výboru pro práva dít ěte k problematice sirotčích důchodů 
 
Podnět uvedl A. Křístek, člen Výboru pro práva dítěte. Sirotčí důchod se odvozuje od 
důchodového pojištění zemřelého. Sirotčí důchod se neposkytuje, pokud zemřelý rodič neměl 
splněny tzv. povinné doby pojištění. Dětí, které jsou znevýhodněny (rodič nesplnil zákonné 
povinnosti) jsou řádově desítky až stovky. Uvedl, že případná novelizace zákona o 
důchodovém pojištění je legislativně snazší a jednodušší.  
 
Š. Čulík za MPSV uvedl, že zákon o důchodovém pojištění zavedl pojišťovnický princip, tj. 
nárok na dávky se odvozuje od doby pojištění. Novelizací zákona o důchodovém pojištění by 
došlo by tedy k prolomení principu pojištění. Navrhuje tedy schválení podnětu, bez toho, aby 
byl citován konkrétní zákon.  
 
Rada nejprve hlasovala o pozměňovacích návrzích k návrhu usnesení vlády (vypuštění názvu 
zákona a termín předložení novely do konce března 2010): 12-0-1. 
Dále Rada hlasovala o podnětu samotném (13-0-0). Podnět byl schválen.  
 
4. Kontrola usnesení přijatých Radou  
 
L. Otáhalová informovala o usneseních, která byla přijata Radou na červnovém zasedání. Do 
připomínkového řízení byl předložen podnět týkající se adopcí registrovanými partnery, 
podnět týkající se nahlížení do zdravotnické dokumentace. Předložen bude podnět týkající se 
zajištění soukromí zaměstnanců na pracovišti. Podnět o podmínce bezúhonnosti jako jedné 
z podmínek pro udělení živnostenského podnikání v mezidobí zapracovalo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu do živnostenského zákona.  
 
Z podnětu J. Matolína Rada následně diskutovala o připomínkách, které byly vzneseny 
k podnětu týkajícím se individuálních adopcí (Ministerstvo zemědělství, ministr pro evropské 
záležitosti). P. Koubek doplnil, že hlavní argumentace ministra pro evropské záležitosti 
spočívá v tom, že neproběhla široká veřejná debata v této věci. J. Matolín dále zmínil článek 
z července t.r., zveřejněný Mladou frontou, který se podrobně zabývá činností Výboru pro 
sexuální menšiny z pohledu jeho nevyváženosti a přílišného zastoupení nevládních 
organizací. P. Hradečná uvedla, že není důvod zpochybňovat činnost výboru, pokud Rada 
jeho podnět přijala. L. Otáhalová uvedla, že na kritiku již reagoval v témže článku ministr 
Kocáb. Ve výboru jsou o něco více zastoupeny nevládní organizace, tak je tomu ostatně i ve 
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výborech jiných. Pohovořila o nevládních organizacích, které jsou „motorem“ lidských práv. 
Výbor ale se nebrání zvýšenému zastoupení státních orgánů. D. Světlíková uvedla, že je 
normální, že výbor prosazuje požadavky sexuálních menšin, proto byl zřízen. Š. Čulík, 
doplnil, že je legitimní, pokud výbor pracuje a zabývá se problematikou, kterou se zabývá a 
řeší problémy skupiny, kterou má zastupovat, o činnosti výboru se dozvíme ve Zprávě o 
činnosti Rady pro lidská práva. O. Kužílek se domnívá, že Výbor pro sexuální menšiny je 
podroben zvýšené kritice, neboť je evidentní, že se zde jedná o zájmy určité skupiny, které 
jsou na jeho činnosti zjevné. Bylo by vhodné zamýšlet se nad „normalizací“ činnosti tohoto 
výboru. M. Freiová uvedla, že ve struktuře Rady se odrážejí názory lidí, kteří se domáhají 
svých práv. Nejsou ale slyšet hlasy lidí, kteří se těchto práv nedomáhají. Uvedla například 
organizaci Dcery 50. let. P. Koubek reagoval v tom smyslu, že ministr pro lidská práva 
reaguje na aktivní část veřejnosti, bohužel monitoring nemůže ani probíhat jinak.  
 
 
Zapsala: Mgr. Lucie Otáhalová 
 
 
Schválil: Ing. Jan Litomiský 
 
 
V Praze dne 23. října 2009 


