
SEZNAM DOPORUČENÍ UDĚLENÝCH ČESKÉ REPUBLICE BĚHEM 
DRUHÉHO KOLA UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 

94. 1. Ratifikovat Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a 
kulturních právech (Španělsko); 

94.2. Zvážit brzkou ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se 
prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie (Malajsie) / Zvážit ratifikaci Opčního 
protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské 
pornografie (Rwanda); 

94.3. Podepsat a ratifikovat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, 
dětské prostituce a dětské pornografie (Egypt, Kyrgyzstán) / Ratifikovat Opční protokol 
k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie 
(Řecko, Tunisko, Španělsko, Uruguay) / Ratifikovat Opční protokol k Úmluvě o právech 
dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie s cílem zajistit lepší 
provádění Úmluvy o právech dítěte (Turecko) / Urychlit ratifikaci Opčního protokolu 
k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie 
(Indie) / Ratifikovat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské 
prostituce a dětské pornografie a poskytnout kvalitní psychologickou podporu dětským 
obětem pohlavního zneužívání (Belgie); 

94.4. Přijmout nezbytné právní předpisy s cílem ratifikovat Opční protokol k Úmluvě o 
právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie 
(Lichtenštejnsko); 

94.5. Zvážit brzkou ratifikaci Třetího opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkajícího 
se podávání oznámení (Slovensko); 

94.6. Zvážit ratifikaci Mezinárodní úmluvy o právech migrujících pracovníků a jejich 
rodinných příslušníků (Filipíny) / Znovu uvážit ratifikaci Mezinárodní úmluvy o právech 
migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků v budoucnu (Indonésie); 

94.7. Podepsat a ratifikovat Mezinárodní úmluvu o právech migrujících pracovníků a jejich 
rodinných příslušníků (Egypt) / Ratifikovat Mezinárodní úmluvu o právech migrujících 
pracovníků a jejich rodinných příslušníků (Turecko) / Ratifikovat Mezinárodní úmluvu o 
právech migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků, a uznat tak závaznou 
pravomoc monitorujícího orgánu k přijímání stížností jednotlivců (Uruguay); 

94.8. Zvážit možnost podpisu a ratifikace Mezinárodní úmluvy o ochraně všech osob před 
nuceným zmizením (Arménie) / Nadále usilovat o ratifikaci Mezinárodní úmluvy o ochraně 
všech osob před nuceným zmizením (Argentina); 

94.9. Stát se smluvní stranou Mezinárodní úmluvy o ochraně všech osob před nuceným 
zmizením (Irák) / Ratifikovat Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před nuceným 
zmizením (Francie, Španělsko) / Ratifikovat Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před 
nuceným zmizením, a uznat tak závaznou pravomoc Výboru k přijímání stížností jednotlivců 
(Uruguay); 



94.10. Pokračovat v ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním 
postižením (Estonsko) / Ratifikovat Opční protokol k Úmluvě o právech osob se zdravotním 
postižením (Rakousko, Španělsko); 

94.11. Zvážit ratifikaci Úmluvy proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a jejího 
protokolu (Filipíny); 

94.12. Ratifikovat Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a její opční 
protokoly a přiznat příslušný právní statut ustanovením Úmluvy v národním právním řádu 
(Libye); 

94.13. Zvážit ratifikaci Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, 
zejména se ženami a dětmi (Rwanda); 

94.14. Podepsat a ratifikovat Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, 
zejména se ženami a dětmi (Egypt) / Ratifikovat Protokol o prevenci, potlačování a trestání 
obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující Úmluvu OSN proti 
nadnárodnímu organizovanému zločinu (Tunisko); 

94.15. Ratifikovat Palermský protokol a úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 169 a 189 
(Bělorusko); 

94.16. Zvážit ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 189 (Filipíny); 

94.17. Ratifikovat změny Římského statutu schválené v Kampale s cílem přispět k rozšíření 
jurisdikce Mezinárodní trestního soudu, pokud jde o trestný čin agrese, v roce 2017 
(Lichtenštejnsko); 

94.18. Přezkoumat vnitrostátní právní předpisy s cílem zajistit soulad definice mučení 
s definicí uvedenou v Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání (Egypt); 

94.19. Dokončit proces slaďování vnitrostátních právních předpisů se závazky vyplývajícími 
z Římského statutu a Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání (Tunisko); 

94.20. Dokončit proces slaďování vnitrostátních právních předpisů se všemi závazky 
vyplývajícími z Římského statutu (Slovensko); 

94.21. Podepsat a ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodování 
s lidskými bytostmi a Palermský protokol (Rakousko) / Podepsat a ratifikovat Úmluvu Rady 
Evropy o opatřeních proti obchodování s lidskými bytostmi (Irsko); 

94.22. Ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním zneužíváním a 
sexuálním vykořisťováním, a to jako člen rodiny evropských států (Turecko); 

94.23. Účinně provádět antidiskriminační zákon z roku 2009, hlavně v oblasti projednávání 
stížností na diskriminaci (Francie); 

94.24. Přijmout opatření k odstranění diskriminačních praktik v oblasti bydlení a 
zaměstnanosti s cílem zajistit úplný soulad s antidiskriminačním zákonem z roku 2009 
(Spojené státy americké); 



94.25. Zahrnout do vnitrostátních předpisů jasnou definici dětské pornografie a přezkoumat 
právní předpisy s cílem kriminalizovat dětskou prostituci, včetně přijetí přístupu 
orientovaného na oběti ve vztahu k dětem, které se staly oběťmi sexuálního zneužívání 
(Egypt); 

94.26. Přijmout právní předpisy obsažené v Národní protikorupční strategii (Spojené státy 
americké); 

94.27. Zřídit národní instituci na ochranu a podporu lidských práv (Kanada); 

94.28. Pokračovat ve zřizování národní instituce na ochranu a podporu lidských práv 
v souladu s Pařížskými principy (Jordánsko); 

94.29. Ratifikovat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské 
prostituce a dětské pornografie a přijmout nezbytná opatření k akreditaci veřejného ochránce 
práv občanů Mezinárodním koordinačním výborem národních institucí (Alžírsko); 

94.30. Zřídit nezávislou národní instituci na ochranu a podporu lidských práv, která bude plně 
v souladu s Pařížskými principy (Malajsie) / Zřídit nezávislou národní instituci na ochranu a 
podporu lidských práv, která bude v souladu s Pařížskými principy (Uruguay) / Zřídit národní 
instituci na ochranu a podporu lidských práv, která bude v souladu s Pařížskými principy 
(Turecko) / Zřídit národní instituci na ochranu a podporu lidských práv, která bude v souladu 
s Pařížskými principy (Rwanda) / Neprodleně zřídit národní instituci na ochranu a podporu 
lidských práv, která bude plně v souladu s Pařížskými principy (Tunisko) / Uvést úřad 
veřejného ochránce práv do souladu s Pařížskými principy (Ruská federace); 

94.31. Posílit pravomoc veřejného ochránce práv provádět přezkum správních rozhodnutí a 
uvést ji do souladu s Pařížskými principy (Maďarsko); 

94.32. Zvážit vytvoření úřadu ochránce práv dětí s cílem dále posílit postavení dětí (Irsko); 

94.33. Nadále vyvíjet veškeré úsilí s cílem zajistit úspěšné provádění nedávno zavedených 
příslušných programů/politik týkajících se lidských práv, zejména pokud jde o další provádění 
sociální agendy v oblasti menšin (Kambodža); 

94.34. Zvýšit úsilí zaměřené na ochranu práv zranitelných skupin, zejména žen a dětí (Irák); 

94.35. Pokračovat v provádění politik zaměřených na posílení práv dítěte (Jordánsko); 

94.36. Více usilovat o zajištění provádění prvního akčního plánu pro Národní strategii 
ochrany práv dětí na období 2012 – 2015 (Indonésie); 

94.37. Plně provádět Národní strategii ochrany práv dětí prostřednictvím akčních plánů 
(Moldavsko); 

94.38. Přezkoumat nedávno přijatou Národní strategii ochrany práv dětí a zohlednit 
znepokojení a doporučení vyjádřená v tomto ohledu během druhého kola Universálního 
periodického přezkumu (Nikaragua); 

94.39. Zohlednit rezoluce přijaté Radou OSN pro lidská práva, které se týkají řady důležitých 
otázek a nabízí cenná doporučení na podporu a ochranu práv dětí (Nikaragua); 

94.40. Pokračovat v provádění Strategie prevence kriminality, která podporuje mírumilovné 
soužití členů většinové společnosti a etnických menšin (Arménie); 



94.41. Prioritně pozvat Zvláštní zpravodaje pro otázky mučení, obchodování s lidmi a 
migrantů a Nezávislého experta na problematiku menšin (Bělorusko); 

94.42. Provést opatření nutná k naplnění stávajících právních předpisů na odstranění 
diskriminace, zejména v oblasti rovnosti žen a mužů a etnických menšin, a odstranit všechny 
formy násilí související s diskriminací (Kostarika); 

94.43. Přijmout konkrétní opatření k boji proti diskriminaci žen ve všech oblastech života, 
zejména zvýšením zastoupení žen na středních a vyšších pozicích v politickém a 
hospodářském životě (Slovinsko); 

94.44. Vyvinout úsilí k překonání stereotypního pojímání žen a mužů, které je příčinou 
přetrvávající diskriminace žen, a zvýšit zastoupení žen – včetně romských – v zákonodárných 
orgánech, ve vládě a veřejné správě, zejména na vyšších pozicích (Kuba); 

94.45. Věnovat větší pozornost odstraňování hluboce zakořeněných stereotypů, které 
přispívají k diskriminaci žen (Palestina); 

94.46. Provést doporučení Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen s cílem 
odstranit přetrvávající a hluboce zakořeněné stereotypy, které přispívají k diskriminaci žen 
(Jižní Afrika); 

94.47. Dále posílit dočasná speciální opatření v oblastech, v nichž jsou ženy nedostatečně 
zastoupeny (Moldavsko); 

94.48. Vypracovat národní akční plán proti rasismu, který bude v souladu s Durbanskou 
deklarací a akčním plánem (Egypt); 

94.49. Vypracovat národní akční plán proti rasismu, který bude v souladu s Durbanskou 
deklarací a akčním plánem, a vyšetřit zločiny spáchané z nenávisti (Turecko); 

94.50. Přijmout národní akční plán boje proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a 
netoleranci (Tunisko); 

94.51. Navrhnout národní akční plán boje proti rasismu a xenofobii (Čína); 

94.52. Přijmout komplexní národní akční plán prevence rasismu, rasové diskriminace, 
xenofobie a netolerance v souladu s doporučením Výboru pro práva dítěte (Alžírsko); 

94.53. Vypracovat komplexní národní akční plán prevence a boje proti rasismu, rasové 
diskriminaci, xenofobii a netoleranci v souladu s Durbanskými dohodami (Kuba); 

94.54. Vypracovat národní akční plán prevence a boje proti rasismu, rasové diskriminaci, 
xenofobii a s nimi spojené netoleranci, který rovněž zajistí, že projevy nenávisti, rasismu a 
xenofobie, jakož i rasově motivované násilí budou vyšetřeny a jejich pachatelé potrestáni. 
Součástí tohoto národního akčního plánu by mělo být rovněž provádění Durbanské deklarace 
a akčního plánu (Jižní Afrika); 

94.55. Přijmout kroky k prevenci rasově motivovaných násilných činů a diskriminace, mimo 
jiné za pomoci vzdělávání a osvětových kampaní, při zajištění účinných zásahů orgánů 
vymáhání práva a úspěšného stíhání osob, které se takových trestných činů dopouštějí 
(Kanada); 



94.56. Zakázat organizace, které podněcují nenávist, rasismus, rasovou diskriminaci a 
xenofobii (Kuba); 

94.57. Zintenzívnit úsilí s cílem odstranit všechny formy diskriminace etnických menšin a 
náležitě v tomto ohledu provést vnitrostátní právní a politický rámec pro boj proti 
diskriminaci (Malajsie); 

94.58. Zintenzívnit úsilí v rámci boje proti všem formám netolerance, rasismu, xenofobie a 
přijmout další opatření a politiky zaměřené na boj proti projevům rasismu, zejména proti 
Romům (Turecko); 

94.59. Pokračovat v boji proti zločinům páchaným z nenávisti a všem formám diskriminace 
menšin v souladu s mezinárodními standardy a vnitrostátními závazky v oblasti lidských práv 
a postavit pachatele trestních činů před soud (Thajsko); 

94.60. Přijmout další legislativní opatření a politiky pro boj proti projevům rasismu, zejména 
vůči Romům, mimo jiné ve sdělovacích prostředcích a v politice (Islámská republika Írán);  

94.61. Řešit problém zločinů páchaných z nenávisti a rasistických a xenofobních projevů 
(Slovinsko); 

94.62. Pokračovat v provádění vhodných, účinných politik zaměřených na boj proti 
extremismu a xenofobii, jako je Strategie boje proti extremismu nebo Program prevence 
kriminality a extremismu „Úsvit“ (Slovensko); 

94.63. Přijmout veškerá nezbytná opatření, která zabrání opětovnému oživení nacismu 
v jakékoli formě, s cílem odstranit základní příčinu všech rasově motivovaných trestných činů 
(Korejská lidově demokratická republika); 

94.64. Zintenzívnit úsilí v rámci boje proti projevům neonacismu, extremismu, rasismu, 
xenofobie a antisemitismu s ohledem na nárůst takových projevů v minulých letech (Ruská 
federace); 

94.65. Zvýšit legislativní úsilí v rámci boje proti všem formám netolerance, rasismu a 
xenofobie, zejména pokud jde o provádění právních ustanovení týkajících se zločinů 
spáchaných z nenávisti, které je nedostačující v případě trestných činů proti Romům 
(Islámská republika Írán); 

94.66. Zajistit, aby zločiny spáchané z nenávisti, násilí, rasistické a xenofobní projevy byly 
vyšetřovány a pachatelé stíháni (Bangladéš); 

94.67. Zřídit vnitrostátní mechanismy pro monitorování, vyšetřování, stíhání a trestání 
projevů nenávisti, netolerance, rasismu a xenofobie a podněcování k takovým projevům, 
včetně nenávistných proslovů a rasistických a xenofobních projevů šířených prostřednictvím 
internetu, jakož i na politické scéně (Egypt); 

94.68. Přijmout vhodná opatření s cílem zajistit, aby zločiny páchané z nenávisti a násilí a 
projevy rasismu a xenofobie byly vyšetřovány a pachatelé stíháni (Srí Lanka); 

94.69. Zajistit, aby zločiny spáchané z nenávisti, násilí a rasistické a xenofobní postoje byly 
vyšetřeny a pachatelé těchto trestných činů postaveni před soud (Tunisko); 



94.70. Zajistit, aby zločiny spáchané z nenávisti, násilí a rasistické a xenofobní proslovy byly 
předmětem podrobného šetření a aby byli pachatelé těchto trestných činů postaveni před soud 
(Uzbekistán); 

94.71. Zřídit mechanismus pro odškodnění obětí rasové diskriminace, usnadnit přístup těchto 
obětí k soudní ochraně a zajistit hlášení zločinů spáchaných z nenávisti (Egypt); 

94.72. Zintenzívnit úsilí příslušných ministerstev o zajištění účinného školení odborníků, jako 
jsou soudci, státní zástupci a policisté, v oblasti stíhání rasistických trestných činů a zločinů 
spáchaných z nenávisti (Belgie); 

94.73. Ukončit a odčinit porušování práv romských dětí na vzdělávání a nediskriminaci 
v politice, právních předpisech i v praxi, a tak zajistit účinné praktické provádění 
antidiskriminačních politik (Islámská republika Írán); 

94.74. Přijmout nezbytná opatření zaměřená na odstranění veškeré diskriminace na základě 
sexuální orientace nebo genderové identity (Argentina); 

94.75. Usilovat o zajištění rovnocenného postavení párů osob stejného pohlaví, přičemž 
prvním krokem by mělo být právní uznání těchto párů (Nizozemsko); 

94.76. Umožnit nevládním organizacím a dalším subjektům podávat v případech 
diskriminace žaloby k soudu, s cílem zajistit pro oběti diskriminace lepší přístup 
ke spravedlnosti (Norsko); 

94.77. Vyšetřit všechna tvrzení o uchylování se k mučení a krutému zacházení ze strany 
příslušníků orgánů vymáhajících právo, učinit pachatele právně odpovědnými a poskytnout 
obětem náhradu (Bělorusko); 

94.78. Přijmout účinná opatření s cílem řešit problém přeplněných vězeňských zařízení a 
zajistit odpovídající podmínky pro zadržené (Uzbekistán); 

94.79. Přijmout opatření s cílem zmírnit přeplněnost vězeňských zařízení (Kuba); 

94.80. Zvážit přezkum tříleté promlčecí lhůty pro uplatnění nároku na náhradu újmy 
v případech nucené sterilizace nebo sterilizace bez souhlasu za účelem prodloužení této lhůty 
(Řecko); 

94.81. Vypracovat plán s jasným harmonogramem pro dokončení případů sterilizací 
romských žen bez jejich souhlasu a zajištění odpovídajícího odškodnění pro tyto ženy (Jižní 
Afrika); 

94.82. Přijmout opatření s cílem zajistit odškodnění obětem nucené sterilizace (Španělsko); 

94.83. Nadále usilovat o vymýcení obchodování s lidmi a podporovat ochranu obětí 
(Kostarika); 

94.84. Zajistit, aby všechny osoby, které se staly oběťmi obchodování s lidmi, měly bez 
ohledu na svůj pobytový status přístup a prospěch z programů zaměřeným na podporu, 
rehabilitaci a pomoc (Mexiko); 

94.85. Nadále posilovat vládní politiky s cílem zajistit, aby děti nebyly předmětem 
vykořisťování či obchodování (Namibie); 



94.86. Zajistit vzdělávání pro úředníky orgánů vymáhání práva k identifikaci dětských obětí 
komerčního sexuálního vykořisťování a rovněž zajistit přijetí opatření na ochranu dětí před 
komerčním sexuálním vykořisťováním (Lichtenštejnsko); 

94.87. Zajistit vzdělávání pro úředníky orgánů vymáhání práva i další pracovníky k 
identifikaci dětských obětí komerčního sexuálního vykořisťování a rovněž zajistit přijetí 
opatření na ochranu dětí před sexuálním vykořisťováním, například postupů vstřícným 
k dětem v rámci soudního systému (Islámská republika Írán); 

94.88. Přijmout opatření za účelem boje proti domácímu násilí, zejména násilí páchanému na 
dětech, včetně využívání tělesných trestů (Ruská federace); 

94.89. Výslovně zakázat veškeré tělesné trestání dětí ve všech prostředích, včetně domova 
(Lichtenštejnsko);  

94.90. Výslovně zakázat tělesné trestání dětí ve všech prostředích (Maďarsko); 

94.91. Vytvořit účinnější programy na podporu rodin, pečovatelských ústavů a pěstounských 
rodin, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost právům dětí a dospívajících (Ruská 
federace); 

94.92. Dále vzdělávat a školit příslušné skupiny zaměstnanců s cílem zvýšit povědomí mezi 
zranitelnými skupinami a navázat spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi, zejména 
pokud jde o vykořisťování pracovníků (Moldavsko); 

94.93. Urychlit přijetí politiky sociálního bydlení, která bude zahrnovat nejzranitelnější 
skupiny společnosti, jako jsou menšiny, zejména Romové, jakož i osoby, které žijí 
v podmínkách extrémní chudoby, osoby se zdravotním postižením, migranty a uprchlíky 
(Jižní Afrika); 

94.94. Pokračovat na všech vládních úrovních v úsilí poskytnout ženám všech věkových 
kategorií přístupu k veškerým informacím a službám, které jsou nezbytné k tomu, aby na 
základě vlastních potřeb mohly přijmout uvědomělá rozhodnutí týkající se reprodukčního 
zdraví (Paraguay); 

94.95. Potvrdit závazek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ohledně provádění 
Národního akčního plánu inklusivního vzdělávání (Palestina); 

94.96. Přijmout opatření s cílem zajistit účinné provádění Národního akčního plánu 
inklusivního vzdělávání a zajistit, aby byly k dispozici odpovídající finanční prostředky a 
stanoveny konkrétní cíle potřebné k tomu, aby byl všem dětem, včetně romských, poskytnut 
rovný přístup ke vzdělávání a rovné příležitosti v oblasti vzdělávání (Kanada); 

94.97. Přijmout vhodná opatření v oblasti vzdělávání, která dále podpoří účinné začleňování 
a rozvoj znevýhodněných dětí (Srí Lanka); 

94.98. Přijmout vhodné kroky k zajištění inklusivního vzdělávání v českých školách 
(Norsko); 

94.99. Zintenzívnit úsilí v rámci komplexního provádění Národního akčního plánu 
inklusivního vzdělávání (Indonésie); 



94.100. V plném rozsahu provést Národní akční plán inklusivního vzdělávání z roku 2010 
začleněním romských studentů do hlavního vzdělávacího proudu, kdykoli je to možné 
(Spojené státy americké); 

94.101. Zajistit, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v plném rozsahu provedlo 
Národní akční plán inklusivního vzdělávání pro romské dětí ve školách (Belgie); 

94.102. Plně provést Národní akční plán inklusivního vzdělávání a odstranit praktiky, které 
mají za následek přetrvávající segregaci romských dětí ve škole, a zintenzívnit úsilí o vyřešení 
všech problémů, jimž čelí romské děti v oblasti vzdělávání (Kyrgyzstán); 

94.103. Účinně provádět Národní akční plán inklusivního vzdělávání, mimo jiné i 
zpřístupněním dostatečných lidských a finančních zdrojů, a posílit jej vypracováním 
konkrétního harmonogramu s jasně stanovenými cíli pro ukončení segregace romských dětí 
v rámci hlavního vzdělávacího systému (Dánsko); 

94.104. Zajistit rychlé a účinné provádění Národního akčního plánu inklusivního vzdělávání a 
dalších strategií a akčních plánů souvisejících s úplným uplatňováním práv romských dětí, 
mimo jiné poskytnutím potřebných lidských a dalších zdrojů a stanovením jasných, 
měřitelných a ambiciózních cílů pro přesun dětí do běžného vzdělávání a celkovou 
desegregaci školského systému (Finsko); 

94.105. Snažit se zajistit plné zapojení Romů do tohoto úsilí (Finsko); 

94.106. Podporovat začlenění romských dětí do vzdělávacího systému za stejných podmínek, 
jako je tomu u ostatních dětí (Španělsko); 

94.107. V rámci úsilí o zajištění vzdělávání podporujícího začlenění Romů přijmout opatření 
k začlenění studentů a učitelů ze zvláštního vzdělávacího systému do běžného systému 
(Mexiko); 

94.108. Zintenzívnit úsilí o účinné uplatňování práva příslušníků romské menšiny na vzdělání 
v souladu s doporučením Výboru pro práva dítěte a komisaře Rady Evropy pro lidská práva 
(Slovinsko); 

94.109. Posílit programy, jejichž cílem je začlenění romských dívek do hlavního vzdělávacího 
systému (Bangladéš); 

94.110. Pokračovat v uplatňování opatření s cílem odstranit diskriminaci a segregaci 
romských žáků, mimo jiné zajištěním účinného provádění Národního akčního plánu 
inklusivního vzdělávání (Austrálie); 

94.111. Účinně bránit segregaci Romů v rámci vzdělávacího systému, mimo jiné 
prostřednictvím úplného a rychlého provedení Národního akčního plánu inklusivního 
vzdělávání, přičemž je třeba se zaměřit na řešení problémů zjištěných Evropským soudem pro 
lidská práva (Rakousko); 

94.112. Přehodnotit kritéria pro zápis do zvláštních škol, a zamezit tak přijímání romských 
dětí do zvláštních škol bez doporučení odborníků v oblasti vzdělávání a psychologů 
(Brazílie); 

94.113. Zajistit financování a provedení plánu, včetně harmonogramu s jasně stanovenými 
ročními cíli, který bude zaměřen na odstranění segregace romských dětí ve školách, a zajistit 
vzdělávání podporující začlenění (Spojené království Velké Británie a Severního Irska); 



94.114. Zajistit účinný přístup dětí se zdravotním postižením k povinnému vzdělávání, mimo 
jiné prostřednictvím změn právní úpravy, které zajistí zákaz odepření přístupu těchto dětí ke 
vzdělání z důvodu nedostatečných materiálních a jiných zdrojů (Uzbekistán); 

94.115. Pokračovat v úsilí o zajištění co nejlepšího přístupu k obecnému systému vzdělávání 
pro chlapce a dívky, kteří jsou příslušníky menšin, a děti z rodin migrantů, což bude přínosem 
pro všechny obyvatele země (Paraguay); 

94.116. Vypracovat a přijmout právní předpisy v oblasti ochrany práv migrantů, uprchlíků, 
žadatelů o azyl a osob bez státní příslušnosti v souladu s příslušnými mezinárodními 
standardy (Bělorusko); 

94.117. Přijmout vhodná opatření s cílem zajistit ochranu migrujících pracovníků (Srí Lanka); 

94.118. Zajistit ochranu migrujících pracovníků, zejména před vykořisťováním a špatným 
zacházením (Bangladéš); 

94.119. Vypracovat pokyny ohledně postupu, který je třeba uplatnit pro zajištění toho, aby 
cizinci bez práva na zákonný pobyt mohli požádat o soudní přezkum příkazu ke správnímu 
vyhoštění (Mexiko); 

94.120. Zvážit doporučení Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ohledně přezkumu 
právních ustanovení navrhovaných novel o omezení na svobodě s cílem zajistit, aby nebyli 
zadržováni žadatelé o azyl, včetně dospívajících a dětí, ani rodiny s dětmi (Uzbekistán); 

94.121. Zařadit mezi priority respekt ke kulturní rozmanitosti Romů a začlenit jej do 
sociálních politik České republiky (Libye); 

94.122. Nadále přijímat opatření zaměřená na boj proti diskriminaci a ochranu práv etnických 
menšin, zejména Romů (Argentina); 

94.123. Nadále přijímat opatření, jejichž cílem je odstranit diskriminaci etnických menšin, 
včetně opatření doporučených Výborem pro odstranění rasové diskriminace v září 2011 
(Austrálie); 

94.124. Nadále posílit politiky a programy zaměřené na boj proti diskriminaci a netoleranci a 
zajistit, aby případy diskriminace a netolerance byly předmětem rychlého a nezávislého 
šetření a účinného stíhání (Rakousko); 

94.125. Měřitelným způsobem zlepšit přístup k právní ochraně pro Romy a další skupiny, 
které čelí diskriminaci, a vést kampaň s cílem zvýšit povědomí těchto menšin o jejich právech 
a prostředcích nápravy v případě, že dojde k porušení jejich práv (Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska); 

94.126. Přijmout účinná opatření v boji proti násilí vůči Romům (Čína); 

94.127. Nadále zajišťovat podporu a ochranu práv menšin za pomoci jejich plného zapojení 
do všech socio-ekonomických aspektů spolu s přístupem ke vzdělání, lékařským službám a 
zaměstnání (Thajsko); 

94.128. Uznat újmu způsobenou Romům, kteří se stali oběťmi rasové diskriminace, postavit 
pachatele před soud a poskytnout obětem náhradu (Korejská lidově demokratická republika); 

94.129. Nadále zlepšovat situaci Romů (Namibie); 



94.130. Přijmout ve vztahu k romské komunitě legislativní a praktická opatření, jejichž cílem 
je boj proti diskriminaci příslušníků této komunity a která zaručí účinné uplatňování jejich 
práv (Španělsko); 

94.131. Poskytnout účinnou záruku práv Romů v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a bydlení 
(Čína); 

94.132. Přijmout účinná opatření, jako je zřízení instituce pro pravidelné monitorování situace 
Romů (Korejská lidově demokratická republika); 

94.133. Více usilovat o zvyšování povědomí prostřednictvím kampaní nebo dalších 
konkrétních iniciativ s cílem podporovat porozumění a toleranci ve vztahu k romské komunitě 
v české společnosti (Dánsko); 

94.134. Nadále usilovat o zajištění výraznějšího zapojení příslušníků menšin do rozhodování 
a veřejné politiky, zejména v místních správních orgánech oblastí, v nichž žijí jako součást 
komunity (Paraguay); 

94.135. Zavést pozitivní opatření pro příslušníky romské komunity, například včetně 
vyhrazených míst na univerzitách a ve veřejné správě (Brazílie); 

94.136. Vést současně se Speciálními procedurami Rady OSN pro lidská práva komplexní a 
transparentní vyšetřování údajného zapojení českých orgánů do tajných programů CIA 
zaměřených na svévolné zadržování a tajné přemisťování/přesun podezřelých osob 
(Bělorusko). 

 


