
Úřad vlády České republiky 
Sekretariát Rady vlády ČR pro lidská práva  

 

 

Zápis ze zasedání 

Pracovní skupiny k trestní politice a koordinaci opatření ke snižování recidivy 

 

Datum: 29. listopadu 2021. 

Místo:  Zasedání proběhlo online. 

 

Přítomni: J. Drápal, G. Slováková, P. Horák, J. Hulmáková, M. Lýsek, L. Ouředníčková 

(předsedkyně Pracovní skupiny), I. Součková, P. Šachová, K. Špejrová. 

Hosté:  H. Válková (zmocněnkyně vlády pro lidská práva). 

Sekretariát: D. Otrošinová. 

 

 

Program jednání 

 

1. Úvod  

➢ Návrhy na doplnění programu a schválení programu  

 

2. Informace k dalším krokům v řešení podnětu Petry Carvanové k poskytování peněžité 

pomoci obětem  

 

3. Shrnutí závěrů jednání Rady vlády pro lidská práva k Tezím trestní politiky  

 

4. Domluva dalších kroků Pracovní skupiny  

➢ Kroky k iniciaci jednání s relevantními zástupci nové vlády  

➢ Kroky k šíření Tezí mezi odbornou veřejnost (rozpracování podnětů z minulého zasedání)  

➢ Kroky ke konkretizaci dalších postupů, které Pracovní skupina k naplnění Tezí doporučuje 

 

5. Různé 

 

 

 



Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin  

 

 

Strana 2 (celkem 3) 

1. Úvod  

L. Ouředníčková přivítala přítomné na zasedání Skupiny a zahájila zasedání. Úvodem 

shrnula dosavadní aktivity Skupiny. Informovala o rozšíření Skupiny o novou členku, K. 

Bělohlávkovou, zástupkyni Ministerstva vnitra a členku Rady vlády pro lidská práva. 

Program byl schválen v navržené podobě. 

 

2. Informace k dalším krokům v otázce podnětu k poskytování peněžité pomoci obětem  

 Pracovní skupina souhlasila s přesunem tématu na následující zasedání. Podnět, resp. 

forma řešení této otázky bude dále případně upravena tak, aby odpovídala aktuální situaci. 

Problematika peněžité pomoci obětem bude také zahrnuta do priorit k jedné z Tezí trestní 

politiky jakožto hlavního výstupu Pracovní skupiny. 

 

3. Shrnutí závěrů jednání Rady vlády pro lidská práva k Tezím trestní politiky  

 Členové Skupiny byli informováni o průběhu posledního zasedání Rady vlády pro lidská 

práva1, na němž Rada mimo jiné projednávala Teze trestní politiky, připravené a schválené 

Skupinou. Teze byly členy Rady hodnoceny převážně pozitivně, klíčové resorty s Tezemi 

vyjádřily principiální souhlas a uvedly, že mnohé zásady v Tezích uvedené jsou již naplňovány. 

Na tezích byla Radou oceněna zejména jejich komplexnost. Někteří členové Rady projevili 

zájem na Tezích dále pracovat; zároveň byla vyjádřena všeobecná podpora pro další činnost 

Pracovní skupiny.  

 L. Ouředníčková představila usnesení, které Rada na zasedání přijala. Členové Skupiny 

poděkovali kolegům za prezentaci Tezí na zasedání Rady.  

 

4. Domluva dalších kroků Pracovní skupiny  

 Členové Skupiny se věnovali obsahu koaliční smlouvy nové vlády, kde identifikovali 

témata související s Tezemi trestní politiky. Diskutovali, jakým způsobem bude nejvhodnější 

s příslušnými aktéry jednat ohledně naplňování priorit stanovených v Tezích trestní politiky. 

Na základě budoucího jednání s aktéry bude zvolen přístup k další práci. 

 Členové se dále shodli na způsobech komunikace Tezí trestní politiky a na platformách, 

kde by Teze mohly být šířeny. 

 Členové Skupiny byli seznámeni s pracovním materiálem, do kterého mohou nyní 

zanášet své podněty a návrhy k jednotlivým Tezím trestní politiky. Tímto způsobem budou 

postupně navrhována konkrétní opatření, kterými by mohlo dojít k naplňování Tezí. 

 

 
1 Informace uvedeného zasedání Rady jsou k dispozici na následujícím odkaze: 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/jednani-rady-dne-26--rijna-2021-192709/  

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/jednani-rady-dne-26--rijna-2021-192709/
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5. Různé 

 L. Ouředníčková poděkovala přítomným za účast a za dosavadní práci. Poděkovala 

rovněž paní zmocněnkyni za velkou podporu a zájem o danou problematiku.  

 Následující zasedání se uskuteční v lednu příštího roku. 


