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1. Úvod 

 L. Ouředníčková přivítala přítomné a zahájila zasedání Pracovní skupiny. Program byl 

přijat v navrženém znění. 

 

2. Informace ze zasedání Rady vlády pro lidská práva 

 L. Ouředníčková shrnula zasedání Rady vlády pro lidská práva, které se uskutečnilo 

počátkem května.1 Náplní zasedání byla mimo jiné diskuse o budoucí činnosti Rady a jejích 

poradních orgánů a významu pozice zmocněnce/zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Na 

zasedání byl vyjádřen zájem o efektivní spolupráci vlády, Rady a poradních orgánů. 

V následujících týdnech bude připraven a diskutován seznam lidskoprávních priorit Rady, 

kterým se bude dále věnovat a na kterých budou pracovat též poradní orgány. 

 

3. Shrnutí minulého zasedání Pracovní skupiny a stav úkolů 

L. Ouředníčková připomněla, že na minulém zasedání byla zahájena práce v menších 

týmech na návrzích krátkodobých a střednědobých opatření ke zvoleným tématům. Tyto 

dokumenty jsou pouze doporučujícím shrnutím návrhů k tématům, které odborníci Skupiny 

považují za zásadní. Výstupem byly dva dokumenty, k nimž již proběhlo interní připomínkové 

řízení. Dokumenty se věnovaly tématům - Návrhy kroků ke snížení trestní represe s cílem snížit 

míru uvěznění v ČR a Návrhy kroků ke zlepšení postavení oběti a naplnění jejich práv a potřeb. 

Na minulém zasedání byly též zahájeny práce na třetím tematickém bloku – Návrhy kroků ke 

zlepšení práce s pachateli. 

Nadále probíhá úkol týkající se rozšiřování povědomí o Tezích trestní politiky.  

 

4. Aktuality týkající se jednání s Ministerstvem spravedlnosti a dalšího směřování 

Pracovní skupiny 

 L. Ouředníčková informovala členy Pracovní skupiny o probíhajícím jednání a o budoucí 

vizi Ministerstva. Shrnula též varianty budoucího vývoje Pracovní skupiny 

 

5. Návrhy krátkodobých témat a doporučených změn 

Členové Pracovní skupiny představili oba pracovní dokumentu (téma represe a téma 

obětí) a komentáře, které byly k dokumentům zaslány.  

 

6. Téma práce s pachateli 

 Členové Pracovní skupiny diskutovali body k tématu, které zazněly na minulém 

zasedání, a které byly následně doplněny. Menší tým, složený ze členů Skupiny, se bude 

dokumentu v následujících dnech věnovat, zapracuje výstupy diskuse tohoto zasedání, a 

                                                
1 Bližší informace ze zasedání včetně prezentace poradních orgánů Rady vlády pro lidská práva jsou k dispozici zde:  

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/jednani-rady-dne-3--kvetna-2022-196031/.  

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/jednani-rady-dne-3--kvetna-2022-196031/
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výsledný návrh rozešle členům k připomínkám. Výsledný návrh by měl zachovat strukturu 

dokumentů řešených v předchozím bodě.  

 

7. Trestní justice a veřejnost (M. Lýsek) 

 M. Lýsek poukázal na téma komunikace trestní justice navenek, neboť důvěra v činnost 

orgánů je úzce provázaná s informovaností o této činnosti a porozumění této činnosti. Je 

žádoucí dosáhnout alespoň obecného povědomí o trestním procesu a o právech, které v něm 

subjekty mají. Pro inspiraci představil dokument Pravidla pro sdělovací prostředky, využívaná 

v Nizozemí.2 Oproti fungování v České republice, kde panuje velmi roztříštěná informovanost 

(např. každý soud k informování přistupuje po svém), zde pro všechny soudy panují stejná 

pravidla pro komunikaci s médii. Subjekty v komunikaci zapojené se vzájemně respektují a 

nenarušují výkon činnosti a smysl ostatních subjektů. V České republice zároveň chybí společný 

soudní orgán, který by takováto formalizovaná pravidla vztahu justice a médií vydal. 

 M. Lýsek navrhl vytvoření dotazníku, který bude rozeslán členům Pracovní skupiny 

s cílem zjistit zájem členů o představené téma. Práce Skupiny by mohla pomoci problém 

identifikovat, blíže vysvětlit a přitáhnout k němu zájem subjektů, které by jej následně mohly 

řešit. 

 

8. Různé 

Následující zasedání se uskuteční během letních prázdnin. 

Na následujícím zasedání se Pracovní skupina vrátí k otázce majetkové pomoci pro 

(zvlášť zranitelné) oběti trestných činů. 

                                                
2 Inspirativní dokument je k dispozici zde:  

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Press-Guidelines.pdf. 

Související informace jsou k dispozici zde: https://www.courtmh17.com/en/press.html.  


