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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY VLÁDY ČR PRO LIDSKÁ PRÁVA 
konaného dne 15. února 2011 

Přítomni: 
 
Předsedající: Mgr. Czeslaw Walek, ředitel sekce pro lidská práva ÚV 
 
Členové Rady: Ing. David Kafka (MPSV), Pavel Šturma, Pavla Burdová-Hradečná, Jaroslav 
Daněk (MO), Michaela Freiová, Oldřich Kužílek, , František Mikeš (MK),   Daniela 
Světlíková,  
 
Stálí zástupci: Alena Kučerová (ÚOOÚ), Pavel Rotyka (MS) 
 
Omluveni: Ing. Jaroslav Salivar (MV), Mgr. František Korbel,  Mgr. Martin Plíšek, Ing. Jiří 
Schneider, Miroslav Kalous (MMR), Jiří Matolín,  Igor Němec (ÚOOÚ). 
 
Hosté: 
Ondřej Abrhám, MZV, odbor lidských práv a transformační politiky 
PhDr. Andrea Baršová, ÚV-SLP, ředitelka odboru lidských práv a ochrany menšin 
Mgr. Barbora Holušová MV- odbor prevence kriminality  
Mgr. Kateřina Jamborová MV - odbor bezpečnostní. politiky 
Martin Rozumek, místopředseda Výboru pro práva cizinců 
 
Sekretariát Rady: 
Lucie Otáhalová (tajemnice Rady), Jakub Machačka, Lucie Rybová, Zuzana di Falco.  
 
Zasedání řídil Mgr. Czeslaw Walek, ředitel sekce pro lidská práva Úřadu vlády.  Do doby, 
než vláda jmenuje zmocněnce pro lidská práva, jej premiér pověřil výkonem úkolů, které jsou 
zmocněnci svěřeny. Toto pověření obdržel na začátku roku. Zmocněnec byl vládou odvolán 
v září 2010. Původně plánovaná zasedání Rady tedy nemohla být až do tohoto pověření 
svolána.  
 
Czeslaw Walek v úvodu uvedl, že situace, kdy není pozice zmocněnce stále obsazena, 
znepokojuje celou řadů členů poradních orgánů vlády. Již na podzim minulého roku 
rezignovala na své členství dlouholetá členka Rady Anna Šabatová. V posledních týdnech 
rezignovala na předsednictví ve Výboru pro práva dítěte Eva Vaníčková. Dalších pět členů 
výborů oznámilo svoji rezignaci na členství v případě, že do konce ledna nebude jmenován 
zmocněnec pro lidská práva. Zatím není informován o tom, zda k rezignaci skutečně došlo.  
Czeslaw Walek vyjádřil své politování nad odchodem mnohdy i dlouholetých členů. Uvedl, 
že dle informací z médií by měl být zmocněnec, resp. zmocněnkyně jmenován na zítřejším, 
případně dalším zasedání vlády.  
 
Lucie Otáhalová uvedla, že k dnešnímu dni má Rada 15 členů, chybí 4 členové za občanskou 
veřejnost a nebyl potvrzen jeden člen za státní správu. Na zasedání bylo přítomno 11 
členů/stálých zástupců. Rada byla usnášeníschopná1.  
 
Na začátku zasedání byli omluveni nepřítomní členové Rady a zmíněna přítomnost jejich 
stálých zástupců.  

                                                 
1 Předsedající byl na základě pověření předsedy vlády považován za osobu s hlasovacím právem.   
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Program byl jednomyslně schválen takto:   
 
1. Podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu ke Strategii rozvoje paliativní péče na 
období 2010 – 2015 
2. Informace o stavu projednávání podnětů Rady 
3. Informace o připravovaných materiálech 
4. Informace o činnosti výborů  
5.  Schválení změny  Statutu Výboru pro práva cizinců 
6. Různé 
 
1. Podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu ke Strategii rozvoje paliativní péče na 
období 2010 - 2015  
 
 C. Walek uvedl, že tímto podnětem splnil Výbor pro lidská práva a biomedicínu úkol, 
který mu Rada dala na únorovém zasedání v minulém roce. Podnět naplňuje programové 
prohlášení vlády a poděkoval výboru za práci na podnětu.  
 Podnět uvedla Martina Špinková, ředitelka sdružení Cesta domů. Podnět byl 
vypracován proto, že nejsou dodržována práva umírajících zaručená mezinárodním právem. 
Strategie byla připravena ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny, pracovaly na 
ní tedy špičky naší paliativní medicíny a navrhovaly již v roce 2003 koncepci paliativní 
medicíny. Strategie vychází z patnáctiletých zkušeností v oblasti paliativní péče. Vychází dále 
z mezinárodních dokumentů, například Charty práv umírajících. Strategie obsahuje několik 
bodů vycházejících z toho, že v legislativě jsou pouze marginální zmínky o paliativní péči. 
Navrhuje opatření týkající se dlouhodobějších aktivit – vzdělávání, komunikace lékaře 
s pacientem. Krátkodobější záležitosti lze řešit v horizontu měsíců. Poukázala na výzkumy, 
které dokladují, že 75% lidí si přeje umírat v domácí péči, nicméně stejné procento lidí umírá 
v nemocnicích a LDN. Je žádoucí, aby lidé dostávali na konci života adekvátní péči, 
navrhovaná strategie obsahuje kroky, jak dosáhnout tohoto cíle. Za dva roky bude ČR hostit 
světový kongres paliativní péče – do té doby by bylo žádoucí pro umírající v ČR podniknout 
určité kroky.  
 Člen Výboru pro lidská práva a biomedicínu MUDr. Ji ří Maxmilián Prokop  doplnil, 
že tato iniciativa vychází z programového prohlášení vlády, kde je na str. 11 uvedeno, že 
vláda podpoří rozvoj zdravotní péče. Také navazuje na příslib ministra zdravotnictví ze 
3.2.2011, že budou upraveny poměry ve zdravotnictví (v úkolech na rok 2012 je mj. zavedení 
institutu zdravotně sociální péče s vícezdrojovým financováním).  ČR zatím jako jedna z mála 
zemí EU podobnou strategii nemá. Podnět vychází ze zahraničních informací (Velké Británie, 
Rakousko...). Materiál nenavrhuje překotnou změnu, ale spíše změny postupné. Zmínil, že 
medián trvání pobytu v hospicových zařízení je 13-15 dní, tedy není pravda, jak tvrdí 
Ministerstvo zdravotnictví, že se jedná o dlouhodobou péči. Co se týče financování, což bylo 
připomínkou MPSV, je nutné uvažovat o vícezdrojovém financování. Není třeba se ale obávat 
dramatického zvýšení výdajů. V ČR každoročně umírá přes 100 000 lidí, většina z nich na 
progresi nebo komplikaci chronického onemocnění. Paliativní péče v sobě integruje prvky 
zdravotní i sociální péče, primární je ovšem péče zdravotní.  
 Czeslaw Walek doplnil, že oba ministři – p. Heger i p. Drábek – iniciativu rámcově 
přivítali.  
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 Lucie Rybová, tajemnice Výboru pro lidská práva a biomedicínu, představila změny 
materiálu oproti materiálu rozeslanému. Členové Rady na dnešním zasedání obdrželi materiál 
již se zapracovanými dílčími připomínkami klíčových resortů (MPSV a Ministerstva 
zdravotnictví). Předkladatelé zapracovali připomínky, u kterých bylo zapracování možné, 
většinou se jednalo o změny technického charakteru a formulační změny.  
 David Kafka (MPSV) – upozornil, že materiál předpokládá nové typy zařízení nebo 
služeb, které dnes nejsou. Nedokáže si tedy představit, že by to neznamenalo zvýšení nákladů 
na zdravotní a sociální systém. Vznesl dotaz, do kterého typu zařízení by měla tato nová 
zařízení být zařazena (zdravotnická, sociální, zařízení dlouhodobé péče).  
 Martina Špinková  - uvedla, že nemá od pojišťoven relevantní data, co stojí pacient 
v posledních týdnech svého života na akutním lůžku. V domácím prostředí stojí tento pacient 
denně 1 400 Kč. Pacient na akutním lůžku stojí denně odhadem asi 8 000 Kč. Domnívají se, 
že tito pacienti pouze přejdou do jiného typu péče, která je adekvátní a nedělají se tam 
zbytečné úkony. Mnoho pacientů dostává drahou léčbu, kterou nepotřebují.  
 J. M. Prokop doplnil, že u hospiců se uvažuje spíše o zdravotním zařízení, než o 
sociálním. Zdravotní problematika je akcentována mnohem více, ale je nutná konzultace tzv. 
paliatra. U mobilního péče se jedná o terminální péči, která bývá stoprocentně ukončena do tří 
měsíců. Dle jeho osobních zkušeností je medián 13 dní. Paliativní péče je rozdělena na 
obecnou a speciální. Obecná paliativní péče je spíše filozofickým přístupem péče o 
nemocného člověka. Materiál je spíše o změně přístupu. Akcent je proto kladen na vzdělávání 
personálu.  
 David Kafka – uvedl, že je systematicky správnější, aby tato zařízení byla zařízením 
zdravotnickými. Proto by doporučoval, aby v usnesení byla změněna formulace, aby 
nositelem úkolu bylo Ministerstvo zdravotnictví, tedy aby Ministerstvo práce a sociálních věcí 
nebylo na prvním místě. Financování by mělo být nejspíš z veřejného zdravotního pojištění, 
nikoliv z obtížně dostupného příspěvku na péči.  
 Na návrh J. Daňka byl návrh usnesení vlády upraven termín v návrhu usnesení vlády 
na 30. června 2011. 
 Podnět byl jednomyslně schválen.  

 
2. Informace o stavu projednávání podnětů Rady 
 
 O stavu projednávání podnětů Rady informovala Lucie Otáhalová. Uvedla, 
v poslední době je že stav takový, že jen malá část podnětů dospěje z různých důvodů až do 
stadia, kdy jsou jako celek schváleny vládou. Takto byl naposledy v listopadu minulého roku 
schválen Podnět (Výboru pro práva dítěte) k podmínkám nároku na sirotčí důchod (schválený 
Radou v listopadu 2009), kdy vláda uložila ministru práce a sociálních věcí vypracovat 
analýzu důsledků nepřiznání sirotčího důchodu na sociální situaci jednotlivých typů rodin. 
Tuto analýzu má MPSV předložit vládě do 30. června t.r. V únoru 2010 vláda schválila 
Podnět (Výboru pro občanská a politická práva) k zajištění respektování odpovídajícího 
soukromí zaměstnanců na pracovišti. Vláda uložila ministru práce a sociálních věcí začlenit 
do programu kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce také kontroly dodržování 
ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti. Ministr práce a sociálních věcí má také do 
31.3.2012 vyhodnotit, za jakých podmínek lze sankcionovat porušování povinnosti ochrany 
soukromí a má o tomto podat zprávu vládě, po předchozím projednání v této Radě.  
 Podněty, které nebyly doposud vládou schváleny, rozdělila do dvou skupin, a to na ty, 
na kterých se doposud pracuje, a ty které sekretariát Rady uplatňuje v připomínkovém řízení 
k novelám právních předpisů. Do první skupiny se řadí Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
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předpisů, a některé další zákony (zpracovaný na základě podnětu Rady), Podnět RLP 
k poskytování mezinárodní ochrany osobám čečenského původu a k otázkám návratové 
politiky do Ruské federace, Změna statutu Rady vlády ČR pro lidská práva, Podnět RLP 
k právní úpravě problematiky zpracování osobních údajů v souvislosti s odběrem vzorků 
DNA. Všechny tyto podněty již prošly připomínkovým řízením a v současné době jedná 
sekretariát Rady s ministerstvy, která měla zásadní připomínky, o kompromisních řešeních. 
 Do druhé skupiny (uplatnění návrhů z podnětu v připomínkovém řízení) se řadí 
Podnět RLP k právní úpravě používání opatření omezujících pohyb pacientů při poskytování 
zdravotní péče, novela zákona o péči o zdraví lidu (zpracovaná na základě podnětu k 
nahlížení do zdravotnické dokumentace), Podnět RLP k začlenění vybraných kategorií 
cizinců do systému VZP, Podnět RLP ke zrušení absolutního zákazu maskování účastníků 
shromáždění zákoně o právu shromažďovacím a Podnět RLP k problematice nezákonných 
adopcí. První dva zmíněné podněty (týkající se zdravotnických zákonů) se nepodařilo 
prosadit z důvodu připravované celkové rekodifikace tzv. zdravotnických zákonů, což 
v připomínkovém řízení namítalo Ministerstvo zdravotnictví. Podněty proto sekretariát Rady 
uplatní v rámci rekodifikace zdravotnických zákonů, návrhy těchto zákonů mají být vládě 
předloženy do poloviny roku 2011. Co se týče podnětu k začlenění vybraných kategorií 
cizinců do systému VZP, podařilo se prosadit částečně cíl sledovaný podnětem v rámci 
připomínkového řízení k aktuální Koncepci integrace cizinců na rok 2011, kterou by měla 
vláda projednat v těchto dnech. Tento materiál obsahuje úkol ministru zdravotnictví, ministru 
financí a místopředsedovi vlády a ministru vnitra do 31. prosince 2011 předložit vládě návrh 
komplexního řešení přístupu cizinců ke zdravotní péči.  
 Na základě dotazu O. Kužílka k podnětu ke zrušení zákazu individuální adopce 
v zákoně o registrovaném partnerství Lucie Otáhalová uvedla, že v první polovině roku 
2010 proběhla odborná kolokvia z iniciativy tehdejšího zmocněnce pro lidská práva. Po 
volbách do Poslanecké sněmovny a ustavení nové vlády se již zmocněnci nepodařilo prosadit 
projednání tohoto podnětu vládou.  Zmocněnec pro lidská práva Michael Kocáb v létě 2010 
zvažoval uspořádání tiskové konference či vydání tiskové zprávy, kde by byla veřejnost 
informována o těchto odborných kolokviích. Ani jedno se ale nakonec neuskutečnilo. 
 Czeslaw Walek doplnil, že obsah podnětu sekretariát Rady uplatňuje k novelám 
právním předpisů.  
 B. Holušová doplnila, k podnětu týkajícímu se maskování byl zpracován 
Ministerstvem vnitra ve spolupráci se sekretariátem Rady podrobný výklad k ustanovením 
zákona o právu shromažďovacím, které se týkají zahalování obličeje, který zveřejnilo na 
svých webových stránkách. Z tohoto výkladu plyne, že přestupek proti právu 
shromažďovacímu spočívající v zákazu maskování slouží k ochraně před maskovanými 
osobami porušujícími právo, nikoliv před jakýmikoliv maskovanými osobami, které se 
pokojně shromažďují.  
 O. Kužílek poznamenal, že mu není jasná procedura, tedy v jaké fázi se sekce pro 
lidská práva rozhodne, že podnět již nebude vládě předkládán. Toto je nutné objasnit.  
 C. Walek uvedl, že v okamžiku, kdy Rada podněty schválí, sekretariát je zasílá do 
připomínkového řízení. Často jsou ale uplatňovány připomínky takového charakteru, že 
podnět není způsobilý předložení vládě (viz podněty týkající se zdravotnictví). K podnětu o 
registrovaném partnerství uvedl, že o tomto podnětu osobně hovořil s premiérem, který 
odmítl podnět vládě předložit. V této chvíli již kancelář Rady nemůže další kroky podnikat a 
jediné nástroje, které k uplatňování podnětů má, je právě prostřednictvím připomínkového 
řízení.  
 O. Daněk – navrhl, aby do jednacího řádu Rady bylo včleněno, že Rada podněty, ve 
kterých není možné pokračovat, formálně zruší. Uznává, že v připomínkovém řízení někdy 
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shoda na obsahu návrh (podnětu) není možná. Stačilo by ale, kdyby byl před příštím 
zasedáním rozeslán materiál, kterým by se Rada usnesla, že určitým způsobem byl podnět 
naplněn.  
 C. Walek uvedl, že do příštího zasedání Rady sekretariát připraví takový návrh.  
 P. Burdová Hradečná navrhla, aby podnět o individuálních adopcích byl předložen 
nové zmocněnkyni a bylo jí navrženo, aby podnět předložila. Stále je to podnět schválený 
vládou. 
 C. Walek uvedl, že nová zmocněnkyně bude informována o všech podnětech, které 
byly Radou schváleny. U podnětu týkajícím se individuálních adopcí je nicméně jasné 
stanovisko předsedy vlády tento podnět nepředkládat.  
 A. Kučerová doporučuje, abych se Rada zabýval jednacím řádem Rady. V návrhu 
programu postrádala návrh usnesení, co Rada s touto informací učiní.  
 František Mikeš uvedl, že role Rady je pouze poradní. Obává se, že ani změna 
jednacího řádu na této podstatě nic nezmění.  
 M. Freiová – navrhuje, aby v případech, kdy je hlasování těsné, bylo toto u usnesení 
uvedeno. V reakci na tento návrh C. Walek uvedl, že obsah diskuse je uveden v zápisu 
z Rady, dle jeho názoru již samotný zápis z Rady dostatečně ukazuje, jaký má kdo názor.  
 O. Kužílek – k podnětu o maskování uvedl, že výklad ministerstva se může změnit. 
Proto by bylo vhodné, aby Rada o tom, že je podnět takto naplněn, hlasovala. Na příštím 
zasedání by se měl k tomuto bodu vyjádřit také zástupce výboru.  
 C. Walek navrhl usnesení Rady, kterým Rada bere na vědomí informaci o stavu 
projednávání podnětů Rady, ukládá sekretariátu Rady připravit změnu JŘ v intencích diskuse 
a připravit materiál k ukončení podnětů.  
 Návrh tohoto usnesení byl jednomyslně schválen.  
 
3. Informace o připravovaných materiálech:  
- Vyhodnocení plnění Národní strategie prevence násilí na dětech za období 2008 – 2010 a 
návrh dalšího postupu 
- Zpráva o stavu lidských práv v ČR v roce 2010 
- Strategie ochrany lidských práv v České republice 
 
Zuzana di Falco, tajemnice Výboru pro práva dítěte informovala o vyhodnocování plnění 
Národní strategie prevence násilí na dětech . Uvedla, že sekce pro lidská práva vyhodnocuje 
v těchto dnech plnění úkolů vyplývajících z  Národního akčního plánu realizace Strategie 
prevence násilí na dětech na období 2008 – 2010,  schváleného usnesením vlády č. 936, ze 
dne 20. července 2009. Tento strategický dokument obsahuje 7 hlavních cílů, pod které jsou 
podřazeny jednotlivé úkoly v gesci jednotlivých ministerstev. U některých z úkolů dosud 
nevypršel termín, nicméně výsledky průběžné kontroly jsou celkově  uspokojivé. Nedostatky 
spočívají zejména v plnění úkolů provázaných s rozhodnutí o zajištění financování 
konkrétních opatření či návaznosti postupů. Předmětem připravovaného materiálu 
obsahujícího detailní vyhodnocení úkolů bude také návrh dalšího postupu, kde by měla být 
zohledněna duplicita úkolů na základě jiných strategických vládou schválených dokumentů či 
aktuálnost daného úkolu a efektivita předpokládaného cíle.  
 Lucie Otáhalová informovala o připravované Zprávě o stavu lidských práv, což je 
materiál, který je vládě předkládán každoročně. Požádala zejména občanské členy Rady, aby 
sdělili sekretariátu témata, o kterých se domnívají, že by neměla ve zprávě chybět. Ke 
Strategii ochrany lidských práv v ČR uvedla, že jde o nový úkol, úkol uložený vládou ke 
splnění do 30. června 2011. Mělo by se jednat o dlouhodobý komplexní dokument. Měl by 
stanovit několik priorit, maximálně deset, o jejichž naplnění bude usilovat. Po vytvoření 
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pracovní verze strategie by měly proběhnout konzultace se členy Rady, výborů, nevládními 
organizacemi, případně také poslanci a senátory. Členové Rady již v této fázi mohou přispívat 
svými náměty ohledně témat, které by se měly ve strategii objevit, s tím, jaké by měly být 
hlavní cíle strategie.  
 O. Kužílek považuje přípravu Strategie na za zásadní. Domnívá se, že již nyní by měl 
být materiál široce konzultován. Domnívá se, že doposud byl přístup k lidským právům 
nevyvážený. Z jeho pohledu se jednalo o „některá“ lidská práva. Konstatoval, že jsou dvě 
skupiny práv, a to práva většinová, kde jsou některá práva drasticky porušována,  jako např. 
majetková práva, zásahy do soukromí, právo na informace. Na druhé straně jsou práva týkající 
se menšin, která zasluhují sice mimořádnou pozornost, ale vždy k relaci k právům ostatním.  
Bylo by dobré, aby se Rada vyjádřila ke všem oblastem, nikoliv pouze k již rozpracovaným 
návrhům.  
 C. Walek uvedl, že strategie musí brát v potaz oblasti, kde vláda již nějakou politiku 
má, a rozvíjet ty oblasti, kde vláda žádnou politiku nemá. Vytvoření strategie si vyžádali 
poslanci Petičního výboru při projednávání Zprávy o stavu lidských práv.  
 K dotazu P. Šturmy uvedla  L. Otáhalová, že by se Rada tímto bodem zabývat i na 
svém příštím zasedání.   
 
4. Informace o činnosti výborů  
 
 C. Walek uvedl, že tento bod je také nový z hlediska zasedání Rady. Ač je Rada o 
činnosti výborů informována prostřednictvím jejich podnětů, měla by být informována i 
průběžně o tom, na čem právě pracují.  
 Lucie Otáhalová uvedla, že  Výbor proti diskriminaci vydal 5.6.2010 (Světový den 
proti násilí na starých lidech) „Doporučení k zobrazování seniorů v médiích“. Doporučení pro 
pracovníky medií prezentoval zmocněnec vlády pro lidská práva Michael Kocáb na tiskové 
konferenci u příležitosti semináře věnovaného tématu násilí na starých lidech, pořádaného 
nevládní organizací Život 90. Doporučení byla rozeslána emailem novinářům a byla 
zveřejněna na internetových stránkách Rady vlády ČR pro lidská práva a Výboru proti 
diskriminaci2. Po odvolání zmocněnce pro lidská práva v září 2010 výbor do konce roku 2010 
v práci na dalších doporučeních nepokračoval a neproběhlo ani žádné další zasedání.  Výbor 
pro sexuální menšiny se za posledního půl roku sešel čtyřikrát. Převládajícím tématem jednání 
byl v polovině roku podnět výboru ke zrušení zákazu individuální adopce registrovanými 
partnery, kdy vyjádřil svůj nesouhlas s tím, že tento podnět nebyl předložen vládě.  Výbor 
v minulosti upozorňoval, že pro osoby s udělenou doplňkovou ochranou je obtížné až 
nemožné si v zemi původu obstarat doklady, které jsou vyžadovány pro uzavření 
registrovaného partnerství.  V rámci novely zákona o pobytu cizinců došlo na základě tohoto 
apelu ke sjednocení přístupu k azylantům a osobám s udělenou doplňkovou ochranou.  Tato 
novela umožní odpuštění povinnosti předkládat doklady nutné pro uzavření partnerství také 
osobě, které byla udělena doplňková ochrana. Na svém lednovém zasedání se výbor zabýval 
návrhem nového občanského zákoníku, kde opakoval svůj nesouhlas s tím, že zákon o 
registrovaném partnerství je z komplexní rekodifikace soukromého práva opět vyjmut, což 
výbor považuje za nesystémový krok. 
 Lucie Rybová, tajemnice Výboru proti mučení a Výboru pro lidská práva a 
biomedicínu, informovala o činnosti těchto dvou výborů. Oba výbory pracovaly velmi 
intenzívně i ve druhé polovině roku. Výbor proti mučení projednal návštěvu Evropského 

                                                 
2 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/aktuality/vybor-proti-diskriminaci-vydal-doporuceni-pro-media-o-seniorech-
73512/  
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výboru proti mučení (CPT). Podpořil mezinárodní srovnávací studii o kastracích, která je 
připravována Ministerstvem zdravotnictví ve spoluprací se sekcí pro lidská práva. Termín 
předložení této studie vládě byl posunut na 30. červen 2011. Dalším tématem jsou 
nedobrovolné sterilizace, výbor zpracovává další podnět v této věci. Výbor chce být 
dlouhodobě informován o procesu transformace sociálních služeb.  
Výbor pro lidská práva a biomedicínu za začal zabývat novými tématy – surogace, porodní 
asistence, povinné očkování dětí a paliativní péče – dnes byl Radou schválen podnět v této 
věci.  
 Jakub Machačka informoval o činnosti Výboru pro občanská a politická práva a 
Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva. Výbor pro občanská a politická práva 
předložil vládě Podnět k problematice DNA. Zajímal se o téma letištních skenerů. Výbor se 
v souvislosti s ochranou soukromí věnoval i otázce tzv. letištních skenerů. Zde probíhala 
spolupráce se zástupci Ministerstva dopravy. Výbor zjistil, že úprava používání skenerů by 
měla probíhat na evropské a nikoliv národní úrovni. Proto se výbor blíže zaměřil na tvorbu 
právních předpisů na unijní úrovni a možnosti členských států tuto tvorbu ovlivnit. Výbor byl 
seznámen s projednáváním právních předpisů v pracovních komisích Rady EU, s tvorbou 
rámcových pozic k těmto návrhům v české vládě a instrukcí na jednotlivá jednání. Poté výbor 
zváží možné iniciativy, jak do vytváření českých pozic zahrnout i aspekt ochrany lidských 
práv. Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva se v roce 2010 nadále věnoval 
sociálním otázkám. Podpořil např. připomínky k návrhu novely zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, kde kriticky poukázal na nové definice hrazené a nehrazené péče. 
Navrhované definice totiž mohly ohrozit poskytování kvalitní a dostupné zdravotní péče. 
V tomto roce se výbor bude rovněž věnovat posuzování stávající právní úpravy a 
legislativních návrhů týkajících se hospodářských a sociálních práv a jejich souladu 
s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami. 
 Martin Rozumek, místopředseda Výboru pro práva cizinců, informoval Radu o 
činnosti tohoto výboru. Výbor pro práva cizinců se dlouhodobě zabývá problematikou 
veřejného zdravotního pojištění cizinců. Podnět v této věci dosud nebyl vládě předložen.  
V listopadu 2010 byly Sekcí pro lidská práva vypracovány připomínky k zákonu o veřejném 
zdravotním pojištění ve smyslu návrhů obsažených v podnětu, (předkladatel ale tyto 
připomínky neakceptoval). Výbor rovněž přispěl k připomínkování rozsáhlé novely zákona o 
pobytu cizinců a k azylovému zákonu.  Na jaře 2010 proběhla na zasedání Výboru diskuse 
k problematice zaměstnávání cizinců v souvislosti se smrtelným pracovním úrazem 
v Soukenické ulici, diskuse se účastnili inspektoři práce a zodpovídali na dotazy členů. 
Počátkem dubna proběhlo v této souvislosti mimořádné jednání Výboru věnované současné 
politice zaměstnávání cizinců v souvislosti s aktuální hospodářskou krizí. Od dubna až do 
konce roku Výbor sledoval dění v městské části Praha Libuš, kde žije rozsáhlá vietnamská 
komunita, a to v souvislostí s aktuální deklarovanou politikou zastupitelstva této městské 
části, která měla na soužití etnických komunit v této lokalitě neblahý vliv. V květnu proběhlo 
zasedání k problematice návratové politiky do Ruské republiky s ohledem k osobám 
čečenského původu. Výsledkem bylo přijetí Podnětu  k poskytování mezinárodní ochrany 
osobám čečenského původu a k otázkám návratové politiky do Ruské federace, o kterém již 
bylo dnes hovořeno. V létě 2010 se výbor zabýval problematikou lékařské etiky a ohlašování 
nelegálního pobytu cizinců v souvislosti s jejich lékařským ošetřením.  Na podzim 2010 se 
Výbor zabýval zejména reorganizací členské základny (příprava k ní probíhala od června 
2010).  
 Zuzana di Falco, tajemnice Výboru pro práva dítěte, informovala Radu o činnosti 
tohoto výboru. Výbor pro práva dítěte se počátkem roku věnoval přepracované verzi podnětu 
k problematice alkoholu a tabáku. Po jeho schválení byl podnět v létě 2010 předložen Radě 
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vlády pro lidská práva, ta k němu ale uplatnila řadu výhrad a podnět neschválila. Koncem 
roku byl vládou schválen Národní akční plán protidrogové politiky, jenž zahrnuje zvláštní 
kapitolu věnovanou potírání užívání alkoholu a tabákových výrobků mládeží, čímž mnohé 
cíle vytýčené podnětem budou zajištěny právě na základě tohoto dokumentu. Z tohoto důvodu 
již výbor na pracích na podnětu nepokračoval. Výbor byl mimo jiné seznámen s návrhem 
třetího opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte a podpořil jeho sjednání. Výbor se 
obeznámil s Kmětineveskou výzvou ke snížení hranice trestní odpovědnosti a usnesl se na 
potřebě zachovat stávající hranici trestní odpovědnosti 15 let.Dále se na zvláštním jednání 
Výbor zabýval problematikou prevence násilí v oblasti  sexuálního zneužívání, a to 
v návaznosti na Lanzarotskou deklaraci a připravovanou kampaň Rady Evropy. Od června 
roku 2010 probíhala příprava podnětu k novelizaci občanského soudního řádu a zákona o 
rodině. Důvodem této iniciativy je nedostatečné legislativní zajištění práv dítěte – účastníka 
řízení při umísťování dětí do institucionální péče. Na podnětu výbor nadále pracuje.  V létě 
2010 bylo zmocněncem pro lidská práva pořádáno odborné kolokvium k problematice 
zřizování babyboxů. Výbor si stanovil za cíl zmapovat způsob zabezpečení babyboxů a proces 
uložení a pobytu dítěte.   
C. Walek doplnil, že Výbor pro práva dítěte je po regiznaci pí Vaníčkové bez předsedy, proto 
uvítá návrhy členů Rady na obsazení této pozice.  
P. Burdová Hradečná – Výbor pro práva cizinců je také znepokojen tím, že stále nebyl 
jmenován zmocněnec pro lidská práva a někteří jeho členové mají pocit, že nemá smysl 
docházet na zasedání a připravovat podněty, které stejně nebudou prosazeny. Nyní se 
domnívá, že bude situace vyřešena jmenováním zmocněnkyně pro lidská práva.  
 
5. Změna Statutu Výboru pro práva cizinců 
 
Zuzana di Falco, tajemnice Výboru pro práva cizinců, představila změny ve statutu tohoto 
výboru. Statut navrhuje možnost opakovaného jmenování člena i předsedy výboru, funkční 
období zůstává čtyřleté. Tajemník bude mít možnost rozhodovat o počtu stálých hostů, ti 
nemají právo hlasovat.  
D. Kafka – navrhl, aby tento statut byl obecný, tj. pro všechny výbory. Měly by se tedy 
změnit statuty i dalších výborů – tento statut by měl být tedy použitelný pro všechny výbory.  
C. Walek –uvedl, že  každý výbor má svá specifika, sjednocení statutů je spíše nežádoucí.  
A. Kučerová – doporučila, aby Rada dnes jednala o tomto statutu, o sjednocení všech statutů 
může řešit příště.  
 
Rada schválila změnu Statutu Výboru pro práva cizinců (10-0-1).  
 
6. Různé 
 
Andrea Baršová, ředitelka odboru pro lidská práva a ochrany menšin, informovala o návrhu 
zákona kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách, který je nyní projednáván Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR 
ve 2. čtení. Pozměňovací návrh, zpracovaný poslancem Šťastným, obsahuje poměrně 
rozsáhlou novelu cizineckých předpisů. Návrh přináší výrazný zásah do současného systému 
vízové politiky, a to ve formě zpřísnění u vydávání dlouhodobých víz. Toto zpřísnění spočívá 
v tom, že nezbytnou podmínkou pro vydání dlouhodobých víz bude také absolvování 
vyšetření akreditovaným zdravotnickým zařízením na území ČR, za úplatu a na náklady 
samotného cizince, pokud bude cizincem ze zemí uvedených v prováděcím předpise.  
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Vyšetření bude pokrývat zjištění onemocnění rovněž stanovených prováděcím předpisem. 
Bylo by dobré, aby se Rada, případně Výbor pro práva cizinců, tímto návrhem zabývali.  
M. Rozumek uvedl, že se již obrátil na média a poslance s tím, aby byl návrh zastaven.  
C. Walek – jediným nástrojem Rady je nyní informovat předsedu vlády o této situaci, 
z legislativního hlediska není čas na projednání Výborem pro práva cizinců.  
Členové Rady namítali, že nejsou s návrhem detailně seznámeni a nemohou se k němu tedy 
relevantně vyjádřit. Navíc je návrh již projednáván Poslaneckou sněmovnou ve druhém čtení 
a proto jsou již možnosti poradního orgánu vlády jej ovlivnit velmi malé. Rada k tomuto bodu 
programu nepřijala žádné usnesení.  
 

 
 
Zapsala: Mgr. Lucie Otáhalová 
Schválila: Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva 


